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 :ة ـــدمـمق
مة أساسية يف تنمية أوضاع املرأة يف جمتمعاتنا العربية وقـد           ميثل النهوض االجتماعي، دعا   

 التنمية االجتماعية مبفهومها الشامل باعتبارها رافدا أساسيا يف حتقيق املـساواة            اعتربت تونس 
وتـدعمت  . راـوتكافؤ الفرص والعدالة بني مجيع أفراد اجملتمع رجاال ونساًء يف خمتلف األعم           

تكريس التالزم بني البعدين االقتصادي واالجتمـاعي       ب الجتماعية التنموية ا  اإلستراتيجيةهذه  
باعتماد سياسة رائدة يف جمال النهوض باملرأة سياسة متكاملـة األبعـاد واآلليـات              للتنمية و 

التشريعية واملؤسساتية والربامج، هتدف مجيعها إىل متكني املرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسـيا            
ص بني املرأة والرجل وبني النساء فيما بينـهن ومقاومـة مجيـع             وحتقيق املساواة وتكافؤ الفر   

  .أشكال التمييز واإلقصاء والتهميش والعنف القائم على النوع االجتماعي
  

 من قبل الدول األعضاء     املنجزة هذه الدراسة املسحية اخلاصة باملشاريع االجتماعية        وتعّد
زها ـاريع اليت تنج  ـم املش ـة لتقيي ـملسحيمبنظمة املرأة العربية يف إطار برناجمها للدراسات ا       

هذه البلدان لفائدة املرأة يف جماالت التربية والتعليم، والصحة والبيئة، واالقتصاد واإلعـالم،             
ـ       ـون واالجتم ـالسياسة والقان  ـ  ـاع، فرصة للوقـوف علـى م ع ـح املـشاري  ادى جن

عم حقوقها ومكانتـها     ود رأةـالتمكني االجتماعي للم  ا تونس يف    ـة اليت تنجزه  ـاالجتماعي
وض بـاملرأة   ـوع االجتماعي، والنه  ـ القائم على الن   فومحايتها من العن  يف األسرة واجملتمع    

  .ذات االحتياجات اخلاصة
  

وهي رهانـات تتضـافر جهـود الدولـة ومكونـات اجملتمـع الـمدنـي خاصـة         
ع التغريات  ـسرييف ظل حميط حضاري     منها اجلمعيات واملنظمات غري احلكوميـة لرفعهـا       

تـداعياهتا االجتماعيـة    ات الـسلبيـة للعوملـة ومـن        ـ من االنعكاس  حلـّدمبا ميكن من ا   
ع املــرأة   ـ على الوضع االجتماعي عامة وعلى وض      واالقتصادية وتأثرياهتا الثقافية الكبرية   

تقـدمي ملنهجيـة البحـث      : هي  أربعة أجزاء   املسحية  الدراسة  هذه  ويتضمن تقرير    .خاصة
ـ  ع،ـاق املستقبلية للمـشاري   ـاآلف ليل الوضع الراهن ملشاريع البحث،    حت اين،دـاملي زء اجل
  ..زةـع املتميـمن املشارياذج ـومنأمثلة ن ـيتضمخري األ
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منهجيــة : اجلــزء األول 

 البحـث
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 162155تقع تونس في أقصى الشمال الشرقي للقارة اإلفريقيـة وتمـسح             

الحوض الشرقي والحوض الغربي للبحر األبـيض       ، يجعل منها موقعا بين      2كم

المتوسط أرض اللقاءات والبوتقة التي تنصهر فيها الحضارات علـى امتـداد            

  . قبل الميالد814آالف السنين منذ تأسيس قرطاج عام 

  

ومثل تأسيس القيروان أول عاصمة إسالمية على األرض اإلفريقيـة سـنة            

، وشهدت تونس ازدهارا عمرانيـا       م بداية تاريخ تونس العربي اإلسالمي      610

ونهضة ثقافية كرسها بروز مفكرين وعلماء في مختلف المجاالت كالعالمة ابن           

  . خلدون مؤسس علم االجتماع الحديث

  

 20 استعـادت تونس استقاللها في      1881وبعد احتاللها من قبل فرنسا سنة       

عـصرية   وانطلقت تحت رئاسة الحبيب بورقيبة في تأسيس دولة          1956مارس  

 وإعـالن   1956انطلق تركيزها بإصدار مجلة األحـوال الشخـصية، سـنة           

  .1959الجمهورية ثم دستور البالد سنة 

  

الـرئيس زيـن     بداية عهد جديد بتولي      1987 نوفمبر   7وشهدت تونس في    

ـ      العابدين بن علي    نوفمبر الذي كرس    7 مقاليد الحكم وإصدار البيان التاريخي ل

التعددي ودولة القانون والمؤسسات ودعم حقوق المرأة       أسس النظام الديمقراطي    

  .باعتبارها جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان
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  :المعطيات الديمغرافية 
   ألف نسمة10314  :عدد السكان  -

  %50.1  :نسبة النساء  -

  %64  : نسبة السكان الحضريون  -

 :نسبة النمو الطبيعي -

  

1.12%  
  

  :المعطيات االقتصادية واالجتماعية
   دوالر3950  :دل الدخل الفردي مع -

  ،%4.6  تطور نسبة الناتج المحلي اإلجمالي -

لناتج المحلي التحويالت االجتماعية من ا -

  : اإلجمالي

18.8%،  

  ،%80  : نسبة األسر المالكة لمسكن -

 ،%90.6  :األسر التي يتوفر لديها الماء الجاري  نسبة -

  ،%98.7  :نسبة األسر المزودة بالتيار الكهربائي  -

  ،%20.2  :نسبة األمية  -

  ،%3.8  :نسبة الفقر -
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 إسـتراتيجية  خيـارات    :النهوض باملرأة يف تـونس     -1
  وسياسات متكاملة

  

تتبوأ المرأة في تونس مكانة متميزة في جميـع المجـاالت وعلـى جميـع               

األصعدة وذلك بفضل ما تتمتع به من حقوق وما تتميز به من كفاءات وقدرات،              

  . افئا للرجل في جميع المجاالتتجعل منها شريكا متك
  

ولمزيد تطوير ودعم سياسة الدولة في مجال العدالـة والمـساواة وتمكـين             

        سـيادة   المرأة، وبفضل اإلرادة السياسية الفاعلة والمناصرة لحقوق المرأة أقر

 وطنية متكاملة العناصر إستراتيجية 1992 منذ الرئيس زين العابدين بن علـي    

رأة وإدماجها في التنمية ، فعلى المـستوى التـشريعي تـم            واآلليات لتمكين الم  

تطابق كليا مع مبادئ حقـوق اإلنـسان        تتطوير المنظومة القانونية بما يجعلها      

والمواثيق الدولية ذات الصلة فتساوت بذلك حقوق المرأة والرجل في مختلـف            

  .األبعاد المدنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
  

 المؤسساتي فقد تم منذ التسعينات إحداث العديد من اآلليات          أما على المستوى  

لدعم مكانة المرأة في األسرة وفي المجتمع وإلدماجها في التنمية منهـا وزارة             

شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين ومجلس وطنـي للمـرأة واألسـرة            

التوثيق والمسنين ولجنة المرأة والتنمية ومركز البحوث والدراسات واإلعالم و         

حول المرأة باإلضافة إلى تنفيذ أربع مخططات خماسية إلدمـاج المـرأة فـي              

  .التنمية
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وبفضل هذه االستراتيجيات المتكاملة العناصر والمتناسقة اآلليات واألهداف        

تطورت أوضاع المرأة في تونس وتعززت حقوقها وارتفعت كفاءاتها فأصبحت          

أصبح التشريع الوطني عنصرا أساسيا     شريكا فاعال في األسرة وفي المجتمع، و      

لحماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف والتهميش واإلقصـاء، وتحسنت          

مستويات إدماج المرأة في التنمية في جميع المجاالت وتطـورت مؤشــرات            

النوع االجتماعي وتقلصت فجوات النوع االجتمـاعي التي أصبحت في العديد          

  .أةمن القطاعات لصالح المر

  

 سنة للرجـل    72 سنة مقابل    76.4فارتفع معدل حياة المرأة عند الوالدة إلى        

وتـساوت نـسب تمـدرس       باأللف   16 األمهات إلى أقل من      وافياتوتقلصت  

الفتيات مع نسب تمدرس الفتيان في مختلف مراحل التعليم االبتـدائي وفاقـت             

 مقابـل   %44 لغـت  نسبة الفتيان حيث ب    نسبة تمدرس الفتيات في التعليم العالي     

 وتطورت نـسبة    %36 وارتفعت نسبة الفتيات في نظام التكوين لتبلغ         33.5%

 فارتفعت بذلك نسبة نـشاط      %34انتفاع المرأة بقروض إحداث المشاريع إلى       

التمييز "، وبفضل القرارات الرئاسية الرائدة واعتماد تمشي        %27.3المرأة إلى   

 %28.7ة في مجلس النواب إلـى   بشكل تصاعدي ارتفعت نسبة المرأ   "اإليجابي

 وهي النسبة الدنيا التي تمكـن       2009في أعقاب االنتخابات التشريعية ألكتوبر      

المرأة حسب المنظمات األممية من المساهمة الفعلية في صنع القـرار ورسـم             

  .الخيارات
  

وبما أن البعد االجتماعي يحتل مكانة محورية في المقاربة التنموية الـشاملة            

اعتبـاره الركيـزة األساسيـة للمشروع المجتمعي الـذي عملـت         في تونس ب  

، فقد  1987على تأسيسه البالد منذ االستقالل بقوة بعد تحول السابع من نوفمبر            

ارتكزت السياسات االجتماعية على خيارات وثوابت جوهرية في مقدمتها تالزم          
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ئ العدالـة   البعدين االقتصادي واالجتماعي ونشر ثقافة التضامن وترسيخ مبـاد        

االجتماعية وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وبين جميع الشرائح االجتماعيـة       

  .وبين الجهات
  

وهكذا فقد أصبحت السياسة االجتماعية في تونس محـورا أساسـيا للعمـل             

التنموي الشامل تقوم على ثوابت ومبادئ في مقدمتها الوقاية والرعاية واإلدماج           

ملة تحظى فيها الطفولة والمرأة واألسرة والفئـات        وتعتمد برامج ومشاريع متكا   

ذات االحتياجات الخاصة بمكانة متميزة وذلك لحمايتهم من جميع أشكال التهديد           

واإلقصاء والتمييز والعنف ورعايتهـم وإعادة إدماجهـم فـي األسـرة وفـي            

  .المجتمع

  

دل ففي مجال مقاومة الفقر مكنت السياسة المنتهجة من أجل التوزيـع العـا            

سياسة أجور وتحويالت اجتماعية وبرامج إحداث مـوارد رزق         (لثمار التنمية   

، وبفضل مـشاريع    %3.8من تقليص نسبة الفقر إلى دون       ) ومساعدات متنوعة 

صندوق التضامن الوطني تحسنت ظروف عيش المواطنين في جميع منـاطق           

 %0.7 دون البالد وخاصة النائية والريفية فتقلصت نسبة المساكن البدائية إلى

 ونسبة الربط بشبكة    %90.6 نسبة التزود بالماء الصالح للشراب إلى        وارتفعت

  .%98.7الكهرباء إلى 

  

كما تعززت منظومة الدفاع والحماية االجتماعية ببرامج متنوعة تـستجيب          

لحاجيات جميع الفئات ذات الحاجيات الخاصة وهي منظومة تعطـي األولويـة           

ففي مجال حماية الطفولة من جميع أشكال       .  فاإلدماج للوقاية ثم الرعاية والعالج   

التهديد تم إحداث شبكة مندوبي حماية الطفولة وإنجـاز بـرامج خـصوصية             

استهدفت بصفة خاصـة     لوقايتهم من االنحراف واالنقطاع المبكر عن الدراسة      
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الفتاة في الريف كما تم إحداث شبكة من المراكز لرعاية األطفال فاقدي الـسند              

ي وبرنامج خاص لتأهيل األطفال المعاقين وإدماجهم في محيطهم العادي،          العائل

وتتميز هذه البرامج والمشاريع باستهدافها بدون تمييز الفتيات والفتيان في جميع           

  .األوساط

  

وفي إطار السياسة االجتماعية تحظى المرأة ذات االحتياجات الخـصوصية          

 والمشاريع واآلليات متعـددة     بعناية هامة تجسمت من خالل جملة من البرامج       

الخدمات تستجيب لحاجيات مختلف الفئات كمشاريع اإلحاطة بالفتاة المراهقـة          

  .والمهددة باالنحراف وبالمرأة السجينة والمعوقة وغيرها

  

كما تهدف سياسة تونس االجتماعية في مجال الوقايـة إلى حمايـة المـرأة             

حضري والريفي بتوفير الحمايـة     المهددة بالمخاطر االجتماعية في الوسطين ال     

القانونية والمؤسساتية واالجتماعية والرفع من قدراتها لتصبح قادرة على حماية          

ذاتها ويتم ذلك بتعزيز وعيها بحقوقها وبتمكينها من خدمات آليات الحماية التي            

  .تضعها الدولة ومكونات المجتمع المدني لفائدتها

  

المشاريع االجتماعية المعـدة للغـرض      أما في مجال الرعاية فإن البرامج و      

تولي األولوية للفئات ذات االحتياجات الخصوصية غير القادرة علـى العمـل            

وتوفر لها مقومات العيش الكريم وتحميهـا من الخصاصة وتمكنها من وسائل           

 صندوق ضمان النفقة وجرايـة      ثاإلدماج االجتماعي، وفي هذا اإلطار تم إحدا      

  . والمرأة السجينة والمرأة الفقيرةءباالعز باألم برامج للتكفّلوالطالق 
  

وفي مجال اإلدماج االجتماعي واالقتصادي تعتمد السياسة االجتماعية علـى          

آليات ومشاريع متعددة االختصاصات تستجيب لقدرات كل فئة، فمنهـا التـي            
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تستهدف الشبان والشابات المهددين والذين يعيشون أوضاعا صعبة كالمنحرفين         

. زيـن والمعاقين القادرين على العمل واألمهات العازبات والـسجينات        والمعو

وترتكز هذه المشاريع باألساس على تطوير المهارات انطالقا من رفع األميـة            

األبجدية والوظيفة والتكوين والتدريب المهني وتمويل المشاريع إلحداث مواطن         

  .شغل وموارد رزق قارة

  

ية أفرادها المهـددين بمختلـف اآلفـات        وتقوم األسرة بدور أساسي في حما     

والمخاطر االجتماعية ورعاية وتأهيل الذين يعيشون صعوبات اجتماعية وإعادة         

إدماجهم ويتأكد دور األسرة في هذا المجال خاصة عندما يتعلق األمر بالفئـات             

ذات االحتياجات الخاصة باعتبار األسرة الفضاء الطبيعي للتنشئة االجتماعيـة          

ولتطوير قدرات األسرة   .  ى حماية أفرادها واألنجع إلعادة إدماجهم     واألقدر عل 

والرفع من كفاءاتها لتقوم بوظائفها وبمهامها على أحسن وجـه وفـي أحـسن              

الظروف خاصة في مجال التنشئة االجتماعية وحماية أفرادهـا مـن اآلفـات             

، االجتماعية واحتضانهم ومساعدتهم على االندماج عند تعرضهم إلى صعوبات        

أعدت وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين خطتي عمـل لفائـدة            

  .1998ة نسسرة انطلق في إنجازها بداية من األ

  

وتقوم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهياكل المجتمع المدني بـدور          

بارز في معاضدة مجهودات الدولة واألسرة وفي معالجة الظواهر االجتماعيـة           

راد المجتمع من الجنسين عبر اإلحاطـة بهـم بإنجـاز مـشاريع             التي تهدد أف  

  .اجتماعية متنوعة في الغرض
  

كما تقوم وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين بدور هام وهادف           

تعمل من خالله لتمكين المرأة والطفلة والرفع من قدراتهما وتعزيز مناعتهمـا            
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قيام بدور إيجابي في معالجـة مـا قـد     الذاتية للتصدي للمخاطر االجتماعية وال    

تتعرض له المرأة والطفلة من صعوبات ومشاكل، ويتم ذلك بفـضل مـشاريع             

 االتصـال واإلعـالم والتثقيف التي تهدف إلـى        كإستراتيجيةوخدمات متنوعة   

إشاعة مبادئ حقوق اإلنسـان وحقـوق المرأة والشراكة والتـضامن ونـشر           

ل أشكال التمييز كما تتولى الوزارة اإلشـراف         اإليجابية ومقاومة ك   السلوكيات

 العنيفة في األسرة وفـي      تالسلوكياعلى تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من       

المجتمع وتوفير حماية شاملـة للطفلة والطفـل من جميـع أشـكال التهديـد             

  .والعنف
  

وتشير مؤشرات النوع االجتماعي الخاصة بالقطاعـات االجتماعيـة إلـى           

ن الهام الذي تشهده أوضاع المرأة والطفلة في تونس ويبرهن ذلك علـى             التحس

نجاعة السياسة االجتماعية ونجاحها في مجاالت الوقاية والرعايـة واإلدمـاج،           

  :ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي 
  5.7         :  ساكن1000 لكل تاالوافية ـنسب

  %016             :وافيات األطفالنسبة 

  %015                :مهات األوافياتنسبة 

  % 20.2         :نسبة األمية لدى مجموع السكان 

  %  27.9         :مجموع النساءنسبة األمية لدى 

  %  42.8        :نسبة األمية لدى المرأة في الريف 

  %3.8              :نسبة الفقر 

   %99    :  للفتيان والفتيات سنوات6نسبة التمدرس في سن 
  

  :نسب التمدرس في التعليم العالي 

  %  29.1           :فتيان         

 %41                            :     فتيات        
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  :ة ـداف الدراسـ أه-2
تندرج هذه الدراسة المسحية للمشاريع االجتماعية التي تنجزها منظمة المرأة          

ـ    عضاء في المنظمة في إطار      العربية بالدول األ   ية حسبرنامجها للدراسـات الم

ريع التي تنجزها هذه البلدان لفائدة المرأة فـي مجـاالت           تقييم المشا وفي نطاق   

التربية والتعليم، الصحة والبيئـة، االقتـصاد واإلعـالم، الـسياسة والقـانون             

  .واالجتماع
  

وم بهـا   ـودات التي تق  ـوف على المجه  ـة إلى الوق  ـهذه الدراس دف  ـوته

كامـل هـذه     ت  مدى ة وتقييم ـ االجتماعي تهامكانرأة ودعم   ـن الم ـتمكيالبلدان ل 

دورها بكل اقتدار في مجال     ـ المرأة لتقوم ب   تنمية قدرات المشاريع ونجاعتها في    

  .ة الشاملة والمستدامة االجتماعيالتنمية

  

وقـع المـشاريع     النعكاس    التشخيص الدقيق  ن أهمية هذه الدراسة في    وتكُم

 علـى   الوقـوف واستجالء مكامن القوة فيهـا و      االجتماعية على وضع المرأة   

تبادل التجارب بين البلـدان     إلى   ات المطروحة في هذا المجال بما يفضي      التحدي

، وكـذلك    والحياة العامـة   األسرة وفي المجتمع  في مجال دعم مكانة المرأة في       

ل ـهياكو الشراكة القائمة بين الدول   الوقوف على عوامل نجاح المشاريع ومدى       

از المشاريع  ـة في إنج  ـات وجمعيات غير حكومي   ـ منظم منالمجتمع المدني   

ال، كما ستساعد هذه الدراسة المنظمة على تـشخيص         ـرية في هذا المج   ـالقط

مزيد النهـوض   ل ذي يمكن أن تقدمه للبلدان    ـالدعم ال التدخل و وتحديد مجاالت   

  .بالمكانة االجتماعية للمرأة العربية



17  
 2009  دراسة مسحية/سعيــة املوجهـة للمـرأة فــي تونــاملشــاريع االجتمـــا

  

  :وتغطي الدراسة المسحية المشاريع في المجاالت التالية 

ودورهـا فـي     تمكين المرأة وتعزيز حقوقها      م في المشاريع التي تساه   )1

 األسرة وفي المجتمع ورفع وعيها بقدراتها،

وفـي  كمواطنة  ولمرأة  لنسان  اإلالمشاريع التي تساهم في تعزيز حقوق        )2

   ضدها،النمطية وأشكال التمييزصور  الغييرت

  جميع أشكال العنف والتمييز،منشاريع التي تساهم في حماية المرأة الم )3

 ريع التي تقاوم الفقر،المشا )4

 .ةاص ذات االحتياجات الخفئاتالمشاريع الموجهة لل )5

  

  :ة ـراءات املنهجيـ اإلج-3
ـ        الل الـسنوات الخمـس     ـلم تتقيد الدراسة برصد المشروعات المنجزة خ

ات التـي   ـْل غطت بعض المـشروع    ـب، ب ـفحس) 2009-2005(الماضية  

تمكـين المـرأة وتعزيـز       وذلك ألهميتها في مجاالت      2002انطلقت منذ سنة    

 إلى حين إنجـاز البحـث       الستمراريتهامكانتها داخل األسرة والمجتمع ونظرا      

  .الميداني
  

   :طريقة اختيار العينة -أ

رأة ـلقد شمل المسح جميع المجاالت القطاعية التي تعمل من أجل تمكين الم           

يع ارـز على المش  ـع مع التركي  ـرة وفي المجتم  ـا في األس  ـز مكانته ـوتعزي

رض من قبـل    ـة في الغ  ـدثـات المح ـ والمؤسس لـزها الهياك ـي تنج ـالت

لمشاريع التي تنفذها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية       ، باإلضافة إلى ا   الدولة

العاملة في هذا المجال، كما شملت الدراسة المشاريع التـي تـستهدف الطفلـة              
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تنـشئتها علـى قـيم      تها و  اإلحاطة بها وتوفير البيئة المالئمة لرعاي      وتساهم في 

  .المساواة واالعتماد على الذات أو تحميها من جميع أنواع التهديد االجتماعي

والختيار عينة مشاريع المسح، تم في مرحلة أولـى اسـتعراض وتحليـل             

في التنميـة   مختلف عناصر سياسة تونس في مجال تمكين المرأة ودعم مكانتها           

ـ    وهو ما م   في مجال النهوض االجتماعي      وال سيما  فـي  ة  ـكن من تحديد قائم

فـي مرحلـة    كما تم    في هذه المجاالت،     يتم انجازها اريع التي   ـالبرامج والمش 

المسح باعتماد جملة من المتغيـرات      التي يستهدفها   مشاريع  الثانية تحديد عينة    

 وجهـات    الريفـي  -والحضري والجغرافي القطاعيوهي على التوالي التمثيل     

  .وميغير حك /حكوميالتنفيذ 
  

ولتيسير العمل التحليلي المقارن للدراسات المسحية القطرية تـم تـصنيف           

المشاريع التي شملها المسح الميداني باالعتماد على المجاالت التـي حـددتها            

الوثيقة التوجيهية للمسح مع فصل مشاريع مقاومة الفقر عن المجـال الرابـع             

للتـأثيرات الـسلبية    مجال خاص بهذه المشاريع وذلك نظرا     وتخصيصالمقرر  

  مـا  وهـو كينهـا   مباعتباره عائقا هاما أمام ت     على وضع المرأة     لظاهرة الفقر 

 والوقوف على نجاعـة      بشكل معمق ودقيق   يستوجب دراسة ظاهرة فقر المرأة    

لمقاومـة هـذه    المنجزة من قبل البلدان العربيـة       المعتمدة و البرامج والمشاريع   

  .الظاهرة

   :ون كما يلي  مشروعا يتوزع81وشمل المسح 
  

  التوزيع الجغرافي
  

  المنجزةالجهات 
  

  المجــاالت

  

العدد 

  غير كحومي  حكومي حضري ريفي  ريفي  حضري  الجملي

 تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في األسرة      -1

  وفي المجتمع

18  12  4  2  10  8  

 تعزيز حقوق المرأة ومقاومة التمييـز       -2

  ضدها

9  6  2  1  8  1  

  1  2  --  0  3  3   جميع أشكال العنف حماية المرأة من-3
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  7  12  1  11  7  19   مقاومة الفقــر -4

  14  18  9  3  20  32   حماية الفئات ذات االحتياجات الخاصة– 5

  31  50  13  20  48  81  المجمــوع

 
  :ي ـث الميدانـ البحةارـم است-ب 

اعتمد البحث الميداني على استمارة تم إعدادها خالل ورشة عمل تمهيديـة            

 2009 مـارس      19-17بالقاهرة خالل الفتـرة     ا منظمة المرأة العربية     نظمته

  وقد تولي   من قبل بلدانهم النجاز البحوث القطرية      المرشحونحضرها الخبراء   

 سـؤال   31وتتكون االستمارة مـن      . أحمد زايد   الدكتور األستاذ ير أشغالها يست

انـات  بيي جزئها األولى على الحصول علـى        د ف ـة وتساع ـ مفتوح 6ا  ـمنه

علـى أهـداف    وفي جزئها الثـاني     حول المدى الزمني والجغرافي للمشروع      

وأطـراف التنفيـذ أمـا      المشروع وطبيعة األنشطة والفئات المستهدفة ووسائل       

المشروع التي اعترضت    والصعوباتنجاحات  الالجزء الثالث فهو يتطرق إلى      

ـ  ـم ويستقص ـان بعمليات التقيي  ـوفي الجزء الرابع يهتم االستبي     ان ـي االستبي

  .حات المستجوبين لتطوير المشروع مقترجزئه الخامس واألخيرفي 
  

  :البحـث الميـدانـي منهجيـة إنجـاز -ج

ـ  ـة يزاول ـ طلب 3داب  ـداني تم انت  ـ البحث المي  إلنجاز م فـي   ـون تعليمه

اختصاصات علوم اجتماعية وتم تنظيم ورشتي عمل لفائدتهم لمناقشة االستبيان          

 استبيانات مع مجموعة الباحثين كتمـرين       3 البحث، وبعد تعمير     وطريقة إنجاز 

  .جماعي تم توزيع المشاريع على مساعدي البحث الذين انطلقوا في عملهم
  

واستمر البحث الميداني لمدة شهرين كاملين وذلك بسبب التـزام مـساعدي            

البحث باستجواب المسؤول المباشر على إنجاز المشروع واحتـرام التوزيـع           

  .رات إلى داخل البالدـرافي الذي استوجب التنقل عدة مالجغ
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 مرات لمناقشة ظـروف     4وبعد انتهاء البحث الميداني اجتمع فريق البحث        

  .سير البحث ونتائجه

  :يـ صعوبات البحث الميدان-د

وذلـك   الطبيعي   هكبيرة قد تعرقل سير    اتلم تعترض المسح الميداني صعوب    

ـ    لحرص جميع الجهات التي شملها ال      ـ  ـمسح على توفير الظ ة ـروف المالئم

 والبيانات من مـصادرها     لنجاحه ولكن الحرص على الحصول على المعلومات      

وتجميع أكبر عدد ممكن من الوثائق الخاصة بالمشاريع اسـتلزم فـي بعـض              

 المشروع وهو ما تسبب في تمديد الفترة الزمنيـة          األحيان أكثر من زيارة إلى    

  .للبحث

أعضاء فريق البحث الميداني في أكثـر مـن ثلـث           رافق رئيس البحث    قد  و

ات ـالزيارات الميدانية فساعد ذلك على توحيد طريقة إجراء اللقاءات واالستجواب         

وار معهـم فـي مختلـف أجـزاء         ـق الح ـواصل مع المستجوبين وتعمي   ـوالت

  .االستبيان
  

  :اتـل البيانـ تحلي-هـ

  : مراحل6تمت عملية تحليل البيانات على 

 بيانات مع مساعدي البحث الميداني بعد انتهاء البحث،مراجعة ال -

 ،غلق األسئلة المفتوحةترميز األسئلة بما في ذلك عملية  -

 إعداد برمجية لتخزين المعطيات التي تم ترميزها، -

 من قبل القائمين بالبحث الميداني،تخزين المعطيات  -

اإلحـصائي  المعطيات المخزنة باستعمال برنامج التحليـل       تحليل   -

""SPSS، 
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 .لرجوع إلى االستبياناتباتحليل األسئلة المفتوحة  -
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حتليل الوضع : الثــانياجلــزء 
 الراهن للمشروعات االجتماعية
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  اخلريطة اإلحصائية للمشاريع -1

  :الجغرافي التمثيل •

 ككل الوطن يغطي %48.1 أي 39 امنه مشروعا 81 الميداني المسح لمش

  .الكبرىبتونس ا إنجازه يتم 10و )محافظات( اليات و مشروع ينجز في13و

  

  للمشاريع الجغرافية التغطية       

الوطن آكل; 39

العاصمة; 10

اإلقليم; 9

المحافظة; 13

القرية; 8
المدينة; 2
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  التغطية الجغرافية1
  

 ويبلغ مشروع 48 بـ %59.3 بنسبة حضري وفه عيراالمش عمل نطاق أما

، أما المشاريع التـي     %24.4 بنسبة أي 20 الريف في المنجزة المشاريع عدد

  . مشروعا13عددها يتم إنجازها في الوسطين الحضري والريفي فيبلغ 
  

 :عيراللمش المقرر الزمني المدى •

 تـم  التي المشاريع  نسبة تمثل حيث باالستمرارية االجتماعية المشاريع تتسم

 %13.6 حـين  فـي  المـشاريع  مجموع من %86.4 ستمرةم لتكون برمجتها

  .منتهية
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 المدى الزمني المقرر للمشروع

مشاريع منتهية 
13,6%

مشاريع متواصلة 
86,4%

  
 :المدى الزمني الفعلي •

   أشهر،7 سنوات و5المدى الزمني للمشاريع المستمرة معدل  -

   سنوات،3المدى الزمني للمشاريع المنتهية معدل  -

   . أشهر7 سنوات و5لمشاريع االمدى الزمني لمجموع معدل  -

 :المشاريع إدارة •

 هـام  بدور تقوم المرأة أن المستجوبينقبل   من بها المصرح المعطيات تبرز

 هـي  التي تلك أو للمرأة خاصة بصفة الموجهة االجتماعية المشاريع إدارة في

 مـشاريع  ارةدبـإ  المكلفـات  ءالنسا نسبة تبلغ حيث بخدماتها المنتفعين بين من

  .رجال %42.0 مقابل %58.0 المسح
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إدارة المشاريع 

رجال
42,0%

نساء 
58,0%

  
 :توزيع المشاريع وفق نطاق العمل •

   .%100 المشاريع االجتماعية على النطاق الوطني بنسبة تنجز

  عـاريـذ املشـات وسبل تنفيـآلي -2

  : المشاريع تنفيذ في كةرشاموال المنفذة الجهة •
مشاريع تشارك في 
تنفيذها أآثر من 

جهة
21,0%

مشاريع يتم تنفيذها 
من قبل جهة واحدة 

79,0%

 
  

 جهة من أكثر تنفيذها في تشارك المشاريع من %21 أن المسح نتائج تشير

 %79  نـسبة  واحـدة  جهـة  قبـل  من تنفيذها يتم التي المشاريع تمثل حين في

 %66.6 بنـسبة  ة الهياكل التي تنجز مـشاريع     قائم الحكومية الجهات وتتصدر

 بنسبة الحكومية غير الدولية فالمنظمات ،%38.3بنسبة األهلية المنظمات وتليها
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 الدوليـة  والمنظمـات  مـشاريع  5 إال الخاص القطاعمنها   ينجز وال 12.3%

  . مشاريع 3 الرسمية
                      

  جهات التنفيذ
 )1( % النسبة  المشاريع عدد  الجهة

 66.6 51 حكومية

 38.2 32 أهلية منظمة

 12.3 10 حكومية غير دولية منظمة

 6.2 5 خاص قطاع

 4.9 4 إقليمية منظمة

 3.7 3 رسمية دولية منظمة

 من مجموع المشاريع المنجزة ) 1(

  :أخرى بمشاريع المشاريع ارتباط •

 ويدل هامة نسبة وهي %56 نسبة أخرى بمشاريع المرتبطة المشاريع تمثل

 املةمتك برامج إطار في إقرارها يتم ما غالبا االجتماعية المشاريع أن على ذلك

   مما يساعد على ضمان    طويل مدى وعلى متوازية بصورة تنفيذها يتم األهداف

  . آثارها على الفئات المستهدفةديمومةو  أنشطتها وتدخالتهانجاعة

  .%44نسبة وبذلك تمثل المشاريع المستقلة 

  

  :المشاريع أهداف •

 عالمـشاري  مـن  نسبة أكبراهتمام   الخاصة االحتياجات ذات الفئات تستقطب

 مشروعا  35بلغ عدد المشاريع التي تستهدف هذه الفئة         حيث المسح شملها التي

 مقاومـة  من المشاريع أما المشاريع التي تعمل في مجـال         %43.2  نسبة تمثل

 تمكـين  وتبلغ نسبة المشاريع الخاصة ب       من المشاريع  %29.6 فهي تمثل  الفقر

 مجـال  ينشط فـي  و  %23.5 المجتمع وفي األسرة في مكانتها وتعزيز المرأة
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 حمايـة  مشروعا وفي مجـال      11 ضدها   التمييز ومقاومة  المرأة حقوق تعزيز

  .مشاريع 3 العنف من المرأة
  

  أهداف المشاريع                            
 )1( % النسبة  المشاريع عدد األهــداف

 22.2 18 والمجتمع األسرة في المرأة مكانة وتعزيز التمكين

  11.1 9 ضدها التمييز ومقاومة رأةالم حقوق تعزيز

 3.7 3  العنف أشكال جميع من المرأة حماية

  23.5 19 الفقر مقاومة

 39.5 32 الخاصة االحتياجات ذات الفئاتحماية 

 من مجموع مشاريع المسح ) 1(

   

  

أن العديد من المشاريع االجتماعية لم ترتـق        ويتضح من خالل هذه األرقام      

يع التمكين وتعزيز حقـوق المـرأة فـي األسـرة           إلى مستوى االهتمام بمواض   

والمجتمع كفاعلة في الشأن االجتماعي وإنما مازالت تعتبـر المـرأة عنـصرا             

اجتماعيا ضعيفا في حاجة خاصة لإلحاطة والرعاية، وتؤكد هـذا االسـتنتاج            

 %70.4النسبة الهامة من المشاريع التي تستهدف ربات البيوت والمقدرة بــ            

 إالّ.  نقطـة  11سبة المشاريع التي تستهدف العامالت بـ قرابة         ن والتي تتجاوز 

 إلى مستوى االهتمام  بتطور مكانة المـرأة         ى من المشاريع ارتق   ا جديد جيالأن  

ولي اهتماما متزايدا بالقضايا االجتماعية الناجمة       يُ في األسرة  والمجتمع وأصبح    

لمنقولـة جنـسيا    عن تفتح المجتمع التونسي على محيطه العالمي كاألمراض ا        

  .واإلنجاب خارج إطار الزواج والعنف المبني على النوع االجتماعي

  

  :األنشطة طبيعة •
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 %85 بنـسبة  المـشاريع  قبل من المنجزة األنشطة صدارة وعيةـتال تحتل

مـن   فقـط  امشروع 12 توعوية أنشطة تنجز لم حيث بلغ عدد المشاريع التي      

 %75.3 بنـسبة  الثانية المرتبة في ينوالتكو التدريب ويأتي مشروعا   81جملة  

 وإعـادة  التأهيـل  يأتي حين في )المجال هذا في أنشطة ينجز لم مشروع 20(

 لـم  مشروع 59 أن بما %27.2 ةببنس المشاريع اهتمامات مؤخرة في التأهيل

   .المجال هذا في أنشطة ينجز

  

لكلفـة  ويبرز هذا التوجه تركيز المشاريع االجتماعية على األنشطة ضعيفة ا         

  .  كالتوعية التي ال تستوجب إمكانيات تقنية ومادية هامة
  

                         

  

  األنشطة المنجزةطبيعة 
 تشملها لم التي المشاريع عدد % التغطية نسبة اطـالنش

 12 85 توعية

 20 75.3 وتكوين تدريب

 36 55.6 مهارات تنمية

 56 30.9 كوادر إعداد

 31 61.7 مساعدات تقديم

 38 53.1 حماية برامج

 46 43.2 رعاية مؤسسات توفير

 43 46.8 عيش ظروف تحسين

 59 22.2 تأهيل وإعادة تأهيل
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 :المستهدفة الفئات •

نساء فقط
17,3%

رجال ونساء معا
82,7% 

  

أن  حـين  فـي معـا    والنساء الرجال المشاريع من %82.7 نسبة تستهدف

  .فقط النساء تستهدفمن المشاريع  17.3%

 تقـدر  بنـسب  المـستهدفة  الفئات صدارة في اتوالمتزوج العازبات وتأتي

 أولويـة  في البيوت ربات تأتيف الوظيفية الحالة حسبأما   %80.2 و %84بـ

  .%60.5 بنسبة العامالت ءالنسا تليها ثم %70.4 بنسبة المشاريع اهتمامات

   %80.2 و) وفتيـان  فتيات (المشاريع األطفال  من %54.3نسبة   وتستهدف

  .المعوقات %63.0و تبااوالش الفتيات

 :حسب الحالة االجتماعية  - أ

  %7.4أرامل- %77.8مطلقات -% 80.2 متزوجات -%84 تزبااع

  : ةحسب الحالة الوظيفي  - ب

  % 48.1متقاعدات - % 70.4ربات بيوت - % 60.5 عامالت     
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  :   حسب العمر-    ج

  %50.6مسنات - %80.2شابات - %74.1فتيات - %54.3     أطفال 

       

  :حسب الحالة الصحية   -    د

  %14.8أخرى  - %43.2مصابات بأمراض مزمنة - %60.3    معوقات 

  :للمشاريع الالزمة المادية التجهيزات توفر مدى •

 بنسبة أي 70 مقرات لها التي المشاريع عدد المستجوبين يبلغ  تصريح حسب

 ال تتوفر لـه    24و احاسوب يملك ال %)28.4(ا  مشروع 23 حين في 86.4%

 ال %46.9 المـشاريع  نـصف  وقرابة اتصال وسيلة له ليست 27و نقل ةوسيل

   .الكتروني موقع تملك
  

  توزيع التجهيزات لدى المشاريع

نسبة التوفير 

86,4%76,5%71,6%70,4%66,4%
53,1%
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موقع الكترونيوسائل اتصالوسائل نقلأجهزة حاسوبتجهيزات مكتبيةمقر
  

 

 :بالمشروع العاملين •

مـشروع   34  يتولى الرجال تسيير    امرأة في حين   47  إدارة المشاريع  رتسي 

ة أي بنـسبة     امرأ 345 شخصا منهم    556ن بإدارة المشاريع    ليويبلغ عدد العام  

 395 شخـصا مـنهم   640أما عدد العاملين الميدانين بالمشاريع فيبلغ   61.7%
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 وبذلك بلغ عدد العاملين في المشاريع فـي مختلـف           .%61.7امرأة أي بنسبة    

 أما معدل العاملين في     %61.7 امرأة بنسبة    740 شخصا منهم    1199المجاالت  

  . نساء9 عامل منهم 15المشروع الواحد فيبلغ 
  

 المشاريع تمويل •
 

أآثر من مصدر 
تمويل ; 40,7

مصدر تمويل 
واحد ; 59,3

0

10
20

30
40

50

60
70

80
90

100

تعدد مصادر التمويل1

 
  

 مـصدر  من أكثر على  من المشاريع  %40.7 بنسبة أي مشروع 33 يعتمد

 وتتـصدر  واحـد  تمويـل  ردصبم مشروع 48 يكتفي حين في أنشطته لتمويل

مـن   %75.3 بنـسبة  أي امشروع 61 بتمويل المشاريع ممولي قائمة الحكومة

 18 بتمويـل  لثانيةا المرتبة في األهلية المنظمات وتأتيمجموع مشاريع المسح    

 17 الحكوميـة  غيـر  الدوليـة  المنظمات تمولو %22.2 بنسبة أي امشروع

  .ا فقطمشروع 12 تمويلفي  الخاص القطاع يساهمو مشروعا
  

  مصادر تمويل المشاريع                                                    

  النسبة المشاريع عدد مصدرال

 % 75.3 61 حكومية

  % 14.8 12 اصخ قطاع

 % 22.2 18 أهلية منظمة

 % 8.6 7 إقليمية منظمة

  % 16.0 13 رسمية دولية منظمة
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 % 21.0 17 حكومية غير دولية منظمة

 ،االجتمـاعي  الدعم الهام الذي توليه الدولة للقطـاع         ،تأكد هذه المؤشرات  و

 مـشاريع يـتم إنجازهـا       4 مشاريع من كل     3حيث تبقى الممول الرئيسي لـ      

من المشاريع وهي نسبة     %45.6ساهم األطراف الوطنية األخرى في تمويل       وت

 بفضل االهتمام المتزايد لمكونـات المجتمـع المـدني          لالرتفاعهامة مرشحة   

بالمجال االجتماعي وسعي الدولة لمزيد االعتماد على الجمعيـات والمنظمـات           

  .للرفع من قدرة برامجها على تصويب الفئات التي تستهدفها
  

  : ومتابعتهاعـاريـم املشـتقيي -3
تحسين نجاعة المـشاريع     في فعالة بصورة ساهمي هاما عنصرا التقييم مثلي

 لذلك نجاحها وضمان نجاعة المشاريع  من والرفع  الفئات المستهدفة  تصويبفي  

  .للتقييم هاما زءاـج االستبيان صخص
   

 :التقييم شملهاالتي  مشاريعال • 

مشاريع شملها 
التقييم 
72,8%

مشاريع بقيت بدون 
تقييم
27,2%

 
  

 فـي  %72.8 بنسبة أي مشروعا 59 التقييم شملها تيال المشاريع عدد يبلغ

 مـشاريع   3 أي بمعدل مـشروع مـن        تقييم بدون بقيت المشاريع من 22 حين

  .منجزة وهي نسبة عالية باعتبار أهمية التقييم في تنفيذ المشاريع ونجاحها
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 :مـالتقيي اتـجه • 

م تقييمها مـن     منها ت  40 ،اتيذ تقييمكان    التقييم شملها التي المشاريع جميع

 من  تم تقييمها  %42 فمنها   خارجي تقييم شملها التي المشاريع أماطرف اإلدارة   

 قدف األطراف المتعدد التقييم أما تمويلية،من جهات    17و إشرافية جهات طرف

  . مشروعا15 أي المشاريع من %18.4 شمل

  

جهات إشرافية ; 51,9

جهات تمويلية; 19,8

متعدد األطراف; 18,4

جهات أخرى; 9,9
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 :مـالتقيي لـمراح•

 بنـسبة  أي امـشروع  40 شمل حيث التقييم مراحل المستمر التقييم يتصدر

الـذي   المرحلـي  التقييم ويليهمن مجموع المشاريع التي شملها التقييم      67.8%

 فقـد  النهـائي  التقييم أما امشروع 23 شمل من المشاريع حيث     %39استهدف  

  . فقطمشاريع 9 شمل
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  مراحل تقييم المشاريع
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 التقييم منهجية •

 تقييم ويأتي هامشاريع لتقييم عددةمت منهجيات للمشاريع المنفذة الجهات تعتمد

 مـن  %62.7أي بنـسبة     مـشروعا  37 شمل حيث المناهج صدارة في ءاألدا

 وفـي  %47.4 بنـسبة  مشروعا 28 شمل الذي األهداف تقييم يليه  المشاريع

  .% 39.0بنسبة مشروع 23 ـب األنشطة تقييم يأتي الثالثة المرتبة
                                       

  نهجية التقييم المعتمدةم
  )1 (النسبة المشاريع عدد المنهجية

 % 39.0 23 األنشطة تقييم

 % 47.4 28 األهداف تقييم

 % 62.7 37 األداء تقييم

  من مجموع المشاريع التي شملها التقييم)1(

  

 التقييم أدوات •

 ميـت  نهأ  فتشير المعطيات  التقييم عملية في المستعلمة األدوات بخصوص أما

 40  هذا األسلوب في التقيـيم     شمل حيث أولى بدرجة المالحظات على االعتماد

بينما تـم   من مجموع المشاريع التي شملها التقييم        %67.8 بنسبة ا أي مشروع

ـ  %62.7 بنسبةأي   مشروع 37 في الملفاتاعتماد أسلوب مراجعة      بالتافالمق
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 فقـط  مـشروع  22فـي  معتمدة فهي المؤشرات اأم ،مشروع 29 في المفتوحة

ويعزى ذلك لصعوبة تحديد المؤشرات وقياسها وعدم برمجتهـا منـذ مرحلـة             

  .التخطيط
  

    أدوات التقييم  
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األدوات

عدد المشاريع 

 

 التقييم من االستفادة •

 %95  من الذين خضعت مشاريعهم إلى تقييم أي بنسبة        مستجوب 56 صرح

 يـيم التق من االستفادة وتمثلت  في أكثر من مجال    تقييمال عملية من استفادوا أنهم

 بنـسبة  المـستهدفة  الفئـات  بيتصو في المشروع قدرة من الرفع في خاصة

 ومراجعة %50.8 والرفع من جدوى المشروع ومن مردوديته بنسبة         90.1%

  .%35.6 بنسبة آلياته تفعيل ومزيد المشروع

  

وتأكد هذه النسب أهمية التقييم في تمكين الساهرين على المشاريع من الرفع            

  .يب الفئات المستهدفةمن نجاعتها في تصو
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  االستفادة من تقييم المشاريع

  )1 (النسبة العدد  االستفادة

 % 35.6 21 آلياته تفعيل ومزيد المشروع مراجعة

 تـصويب  فـي  المـشروع  قدرة من الرفع

 المستهدفة الفئات

53        90 %  

  % 50.8  30  الرفع من جدوى المشروع ومن مردوديته

   من مجموع المشاريع التي شملها التقييم)1( 

  

  

 : عـاملشاري جناح رـعناص – 4
 :اـأهدافه حققت اريعـشم •

ـ   صرح  بلغـت  وبذلك أهدافها حققت مشاريعهم أن 81 جميع المستجوبين ال

  .%100 لمشاريع الناجحةا نسبة

  

ـ       23ولتحليل السؤال    ي صـورة    الخاص باإلنجازات التي حققها المشروع ف

بعد دراسة عينة من المشاريع، استعمال طريقة غلق األسـئلة           تحقيق أهدافه تم،  

 وإنجـازات  رعائيـة  - نوعية وإنجازات   كمية إنجازات:   مجاالت    3بتحديد  

  .تمكين

  

 تتعلـق  %51.9 في   كمية أهداف في تحقيق   المشاريع نجازاتإ أهم وتتمثل

 أو زةـ المنج األنشطة عدد أو اريع المش م التي شملته  المنتفعاتالمنتفعين و  بعدد

 مجـال  فـي  إنجـازات  حققت التي المشاريع أما.  المشاريع  نجاح حققتها  نسب

 مجال في إنجازات مشروع 18 حققو مشروعا 21 عددها بلغ فقد المرأة تمكين

  .عياالجتما واإلدماج الرعاية
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  اإلنجازات التي حققتها المشاريع
42
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   :ريع الناجحةخصائص المشا •

 المتوفرة من نتائج تقييم المسح الميداني يصعب وضع         على ضوء المعطيات  

 أو معايير تمكن من قيس نسب نجاح المشاريع االجتماعية المنجـزة            اتمؤشر

  .لفائدة المرأة

  

غير أنه وعلى ضوء هذه النتائج فإن عناصر نجاح المشاريع تختلـف مـن              

االت تدخل المشاريع وتتـأثر خاصـة       مشروع آلخر وترتبط هذه العناصر بمج     

  .بنوعية األنشطة المنجزة لتحقيق أهداف المشاريع

  

 كلفـة   أقليبقى   توالسلوكيا أنشطة توعوية لتغيير العقليات      فإن إنجاز فمثال  

هامـة  تقتضي إمكانيات مالية ومادية     التي  أنشطة لتطوير المهارات    من إنجاز   

دف إلى اإلحاطة بالمعوقين وتأهيلهم أو      تهالتي   بالنسبة لمشاريع    وهو األمر ذاته  

  .للنساء المعنفاتمشاريع في مجال مقاومة الفقر وتوفير الحماية واإليواء 
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 للجمعيات علـى    ا متزايد وتجدر المالحظة في هذا المضمار أننا نسجل إقباال       

- التثقيف –التوعية(إنجاز مشاريع تتضمن مكونات وأنشطة ذات كلفة محدودة         

ة بإنجـاز   ـل هياكل ومؤسسات حكومي   ـتكفتبينما  ...) م ندوات تنظي -التواصل

  . مشروعات اجتماعية ذات كلفة معتبرةتمويلالمساهمة في أو 
  

وتعزيز مكانتهـا    عناصر نجاح المشاريع الناشطة في مجال تمكين المرأة          -

  :في األسرة وفي المجتمع 

 الموارد البشرية الكفأة، •

 األنشطة التوعوية الهادفة، •

 ب وتنمية مهارات المرأة في مجال المشاركة في الحياة العامة،التدري •

 ومقاومـة    حقوق المرأة  تعزيز عناصر نجاح المشاريع الناشطة في مجال        -

   :التمييز ضدها

 األنشطة التوعوية الهادفة، •

 .تدريب ورفع من قدرات المرأة •
  

  جميع أشكال   نجاح المشاريع الناشطة في مجال حماية المرأة من        عناصر -

  :العنف 

 األنشطة التوعوية، •

 الموارد البشرية المختصة، •

 .هياكل استقبال وإيواء •
  

  :نجاح المشاريع الناشطة في مجال مقاومة الفقـر  عناصر -

 أنشطة تكوينية، •

 الشراكة مع البنك التونسي للتضامن، •
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إطارات مختصة في القرض الصغير واإلحاطة بباعثـات المـشاريع           •

 الصغيرة،
  

الفئات ذات االحتياجات   حماية  المشاريع الناشطة في مجال     نجاح  عناصر   -

  :الخاصة 

 الدعم المالي الذي تقدمه الدولة، •

 الدعم المادي الذي تقدمه الجمعيات والقطاع الخاص، •

 الكفاءات المختصة المتوفرة، •

 .صة للتعويل على الذاتر قدرات الفئات ذات الحاجيات الخاتطوي •

  

  :النجـاحوامل ـع •

ليل المعطيات الخاصة بالموارد البشرية والمالية واإلمكانيـات        يتضح من تح  

 ومن األطراف   الدولةالمادية أن المشاريع االجتماعية تحظى بدعم هام من قبل          

األخرى المنجزة لهذا النوع من المشاريع أو التي تساهم في تمويلها حيث تتوفر             

 شخـصا   15فيها هذه الموارد بصورة مرضية فيعمل في كل مشروع معـدل            

ا صرحوا أنهم تعرضـوا إلـى        مستجوب 23  إالّ  أننا لم نسجل    نساء كما  9منهم  

تغلبوا عليها وتتـوفر التجهيـزات      أنهم   أكدوا   هم أغلب أنعقبات في التمويل إال     

ووسائل العمل الحديثة بنسبة هامة في أغلب المشاريع إال الموقع الكترونـي ال             

  . منها%53.2يتوفر في 
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   :لفجوات عناصر الضعف وا-5

  :المشاريععقبات تواجه أو واجهت • 

 36تبين اإلحصائيات الخاصة بالعقبات التي تواجه أو واجهت المشاريع أن           

 3 مشروع بـين عقبـة واحـدة و        29مشروعا لم يشهد أي عقبة في حين شهد         

  . عقبة15 مشاريع 5 عقبات وشهدت 10 و4 مشروع بين 11عقبات و

  

  للمشروع الواحدالتوزيع النسبي لتعدد العقبات 

من 1 إلى 3 عقبات; 
36%  ;29

من 4 إلى 14 عقبة; 
14%  ;11

15 
;عقبة
 5

 6%

بدون عقبات; 36; 
44%

  

  

 مـشروعا أي    23وتمثل مشكلة التمويل أهم عقبة تم ذكرها حيث شـملت           

ليها عقبة عدم وجود مؤشرات للتقييم التـي        تمن مشاريع المسح      %28.4بنسبة  

 ثم صعوبة الوصول إلى المستهدفين حيث تعـرض          مشروع 19تم ذكرها في    

   . مشروع إلى هذه الصعوبة18
  

 عقبة فـي مجـال      15 التي تعرضت كل منها إلى       5وتعمل المشاريع الـ    

 اإلحاطـة   -الرعاية باألم العزباء وبأبنائهـا    : الفئات ذات االحتياجات الخاصة   

  . النهوض بالمعاقين-والتوجيه االجتماعي
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  العقبات التي واجهتها المشاريع
  

  )1 (النسبة عدد المشاريع العقبــة

 % 13.6 11  المشروععدم وجود وثيقة

  % 11.1  9  عدم وضوح األهداف وصعوبة قياس األهداف

  % 13.6  11  تعقيد اإلجراءات اإلدارية الرسمية

  % 13.6  11  مشكالت دراسة الجدوى

  % 28.4  23  مشكلة تمويل

  % 22.2  18  صعوبة الوصول إلى المستهدفين

  % 17.3  14  نقص القدرات الفنية الالزمة للعمل في المشروع

  % 11.1  9  قصور المتابعة وتركيزها على الناحية المالية

  % 12.3  10  مشكلة المكان

  % 13.6  11  نقص التجهيزات المادية

  % 17.3  14  مشكلة التنسيق بين الجهات ذات الصلة

  % 17.3  14  نقص الموارد البشرية

  % 13.6  11  عدم وجود خطة لالستدامة

  % 14.8  12  عدم تجاوب المستهدفين

  % 23.5  19  عدم وجود مؤشرات للتقييم

 من مجموع المشاريع ) 1(

  

  :عناصر الضعف في تحقيق األهداف  •

يبرز تحليل أهداف المشاريع أن مصمميها لم يستأنسوا في مرحلة التخطيط           

ولـذلك   واألنشطة   بمقاربة النوع االجتماعي لتحديد األهداف والفئات المستهدفة      

عمليات اإلنجاز والتقييم فأثر ذلك بـصورة        النوع االجتماعي في     ت مقاربة غاب

من المشاريع  مقارنة بالرجل    عن مدى انتفاع المرأة      أجوبة دقيقة   توفير هامة في 

  .وأيضا عن نوعية مشاركة المرأة في إنجازها
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كما صرح بعض المستجوبين أنهم لم يشاركوا في عملية التخطيط والبرمجة           

المشاريع والتفرقة بـين األهـداف      مما جعلهم غير قادرين على تدقيق أهداف        

  .واألنشطة
  

   :عناصر الضعف في التقييم •

من خالل الجزء المخصص للتقييم يهدف االستبيان إلى تجميع أكبـر عـدد             

ممكن من المعلومات عن هذه العملية وذلك للوقوف على مدى إيـالء منفـذي              

حل األولى فـي    المشاريع األهمية للتقييم، غير أن عدم برمجة التقييم منذ المرا         

 مشاريع شملها المسح وعدم تحديـد المنـاهج         3التخطيط في مشروع من كل      

وأدوات التقييم بكل دقة في المشاريع األخرى جعل األجوبـة ال تمكّـن مـن               

فعلى سبيل المثال في    . الحصول على معلومات دقيقة للحكم على عمليات التقييم       

ل المناهج الثالثة للتقيـيم وعلـى       أغلب المشاريع التي تم تقييمها تم ذكر استعما       

  . أدوات تقييم في المشروع الواحد4ِذكر األقل 
  

  : البشرية عناصر الضعف في الموارد •

أحد أهـم مقومـات نجـاح       وخاصة الموارد البشرية    تمثل مختلف الموارد     

المشاريع ويتضح من خالل نتائج تقييم المسح الميداني أن المشاريع االجتماعية           

بقدر ما تشكوا مـن  وللعنصر البشري  الموجهة للمرأة ال تشكوا من قلة الموارد        

 إطـار وعامـل فـي       15ضعف نوعيتها، فالموارد البشرية متوفرة بمعـدل        

ع ذلك فإن المشاريع تفتقر إلى كفـاءات         منهم نساء وم   %65المشروع الواحد،   

في مجال المتابعة والتقييم، كما أن الساهرين على إنجـاز المـشاريع تقـدموا              

أشواطا ال بأس بها في مجال استيعاب التكنولوجيات الحديثة، غير أن نسبة هذه             

الجمعيات بقيت ضعيفة وخاصة في الربط بشبكة األنترنات وهو ما يحـد مـن              
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 تبادل المعلومات والتجارب فيما بينها  واالطالع علـى تجـارب            إمكانياتها في 

   .البلدان األخرى

  :يف املشـاريـع وتأثريه  اجلغـرايف املتغري -6

  :التوزيع الجغرافي للمشاريع  •

 
  : كما يلي  الجغرافي حسب الوسط81تتوزع مشاريع الدراسة المسحية الـ

   %59.3سبة  مشروع يتم إنجازه في الوسط الحضري أي بن48

  %24.7 أي بنسبة الريفي مشروع يتم إنجازه في الوسط 20

  %16.0 أي بنسبة  والريفي الحضريين مشروع يتم إنجازه في الوسط13
  

  :الجغرافي حسب الوسط اهمة الجهات في تنفيذ المشاريعسم •

   توزيع المشاريع حسب الجهة المنفذة والوسط الجغرافي        
  

  

  الجهات المنفذة
  

  المشاريعد عد
  

  حضريالوسط ال

  

  ريفيالوسط ال
  الوسط

  ريفي ال-حضريال

  7  11  33  51  حكومية

  6  10  16  32  منظمة أهلية 

  2  3  5  10  منظمة دولية غير حكومية

  1  3  1  5  قطاع خاص

  -  1  3  4  منظمة إقليمية
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  -  2  1  3  منظمة دولية رسمية

  

ز من قبل    مشروع منج  51مجموع   من   %64.7 مشروع أي    33يتم تنفيذ   

 7و مشروع في الوسـط الريفـي      11الجهات الحكومية في الوسط الحضري و     
ـ   الريفي في  – الحضري   ينمشاريع فقط في الوسط     أي ا مـشروع 16  أن ني ح

 من المشاريع المنجزة من قبل المنظمات األهلية يتم إنجازها في         %31.2بنسبة  

الوسط ريع على   في إنجاز المشا   القطاع الخاص    ويتركز تدخل   الوسط الريفي   

 .5  جملة مشاريع من3الريفي حيث ينجز
         
  لمشاريع حسب الجهة المنفذة والوسط الجغرافيل  النسبيتوزيع ال

  

المشاريع في الوسط الحضري من قبل جهـة        من   %83.3ويتم إنجاز نسبة    

 من قبل عدة جهات، أما في الوسط الريفي فتتضاعف نـسبة            %16.7واحدة و 

  .%30تبلغ ل متعددة أطرافزة من قبل المشاريع المنج
  

  : الجغرافي  الممولة والوسطالجهات المشاريع حسب توزيع •

من المشاريع المنجـزة فـي الوسـط         %41.7 فيد مصادر التمويل    تتعد 

مناصـفة بـين    في الوسط الريفـي     الحضري في حين تتوزع مصادر التمويل       
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تم إنجازها في الوسطين    أما المشاريع التي ي   .  ممولة مصدر واحد وعدة مصادر   

  .%77أي بنسبة الحضري والريفي فأغلبها تُمول من مصدر واحد 

      
  مساهمة الجهات في تمويل المشاريع حسب الوسط الجغرافي

   الريف-الحضر  الريف  الحضر  عدد المشاريع الممولة  در التمويلامص

  11  16  34  61  حكومية

  2  5  11  18  منظمة أهلية 

  1  6  10  17  حكوميةمنظمة دولية غير 

  -  4  9  13  منظمة دولية رسمية

  2  4  6  12  قطاع خاص

  2  -  5  7  منظمة إقليمية
  

  أن كل منها    تشير المعطيات الخاصة بمساهمة األطراف في تمويل المشاريع       

وأن ل مشروعا في الوسط الريفي مقابل مشروعين في الوسط الحـضري            ُيمو

تها على الوسـطين الحـضري      تمويال تعتمد نفس المقاييس في توزيع       كل منها 

 وبالتـالي عـدم     في إنجاز المـشاريع    وهو ما ُيبرز نوعا من النمطية        والريفي

  .ل وسط ونوعية حاجياته وأولوياتهمراعاة خصوصية ك

 مـن   %85وتتميز المشاريع المنجزة في الوسط الريفي باستقالليتها حيـث          

– الحـضري    ينلوسـط في ا  %46.2هذه المشاريع لها ميزانية مستقلة مقابل       

  .في الوسط الحضري- %72.9مقابل والريفي 

  : الجغرافي توزيع المشاريع حسب األهداف والوسط •

  أهداف المشاريع حسب الوسط الجغرافي            



46  
 2009  دراسة مسحية/سعيــة املوجهـة للمـرأة فــي تونــاملشــاريع االجتمـــا

  
رعايـة  ال المشاريع المنجزة في الوسط الحضري باألسـاس         يستهدف تدخل 

جه صعوبات اجتماعية في    الفئات ذات االحتياجات الخاصة التي توا     بواإلحاطة  

حمايـة  أن فـي حـين    %51.9 األحياء السكنية المتاخمة للمدن الكبرى بنسبة

ن المشاريع   م %4.2أكثر من   اهتمام  بستأثر  يالمرأة من جميع أشكال العنف ال       

 المشاريع المنجزة في الريف فهي تتركز باألساس على مقاومـة           أما اهتمامات 

 حاجـة   يؤكـد  وهو ما    %35الريفية بنسبة    وتمكين المرأة    %51الفقر بنسبة   

  .المرأة الريفية لدعم قدراتها وتعزيز مكانتها في األسرة وفي المجتمع
  

 من المشاريع المنجزة في     %100  فإن المستجوبين مجموع   وحسب تصريح 

 التـي حققـت     الوسط الريفي حققت أهدافها في حين بلغت نسبة هذه المشاريع         

  .%91.7الريفي -الحضري في الوسطين الحضري وأهدافها
  

  :الجغرافي  أنشطة المشاريع حسب الوسطنوعية •

   حسب الوسط الجغرافي المشاريع تواتر األنشطة فينسبة         
  

  األنشطة 
  الوسط الحضري

% 
  الوسط الريفي

%  
  الريفي-الوسط الحضري

%  
  53.8  100  87.5  توعية

  38.5  100  77.1  تدريب وتكوين

  30.8  85.0  50.0  تنمية مهارات
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  15.4  30.0  37.5  إعداد كوادر

  69.2  60.0  60.4  تقديم مساعدات

  53.8  40.0  58.3  برامج حماية

  38.5  35.0  50.0  توفير مؤسسات رعاية

  46.2  85.0  31.3  تحسين ظروف عيش

  30.8  10.0  35.4  د كوادرتأهيل وإعدا
  

ين فـي    أهمية األنشطة التوعوية والتـدريب والتكـو       الجدول البياني برز  يو

المشاريع المنجزة في الوسط الريفي حيث تتضمن جميعها هـذا النـوع مـن              

 لتمثل نـسبة  في الوسط الحضري     األنشطةهذه   األنشطة في حين تتقلص أهمية    

 في الوسـطين الحـضري      نسبة هذه األنشطة   وال تتعدى    %77.1 و 87.5%

  .%38.5 و%53.8والريفي 
  

حاجة الوسط الريفي لتنمية    ل اريعيؤكد الجدول البياني مدى استجابة المش     كما  

تركـز  مهارات سكانه وتحسين ظروف عيشهم حيث تبلغ نسبة المشاريع التي           

  . من مجموع المشاريع المنجزة%85 هذين النشاطين  علىبرامجها
  

حاجـة الوسـط     البياني مدى مواكبة المشاريع المنجـزة ل       كما يبرز الجدول  

الحماية والرعايـة المؤسـساتية     الحضري من المشاريع التي تهدف إلى توفير        

وتقديم المساعدات حيث تبلغ نسب المشاريع التي تنفذه أنشطة في هذه المجاالت            

  .%60.4 و%58.3 و%50.0على التوالي 
  

  :الجغرافير التجهيزات في المشاريع حسب الوسط ـتوفّ •
  

    في المشاريع حسب الوسط الجغرافيتوفّر التجهيزات       
  

  التجهيزات 
 سط الحضريالو

%  
  الوسط الريفي

%  
 الريفي-الوسط الحضري

%  
  92.3  80.0  87.5  مقـر

  76.9  65.0  75.0  أجهزة حاسوب
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  92.3  75.0  65.7  وسائل نقل

  84.6  60.0  66.6  وسائل اتصال

  

طين الحـضري    أن المشاريع التي يتم انجازها في الوس       يؤكد الجدول البياني  

من هـذه    %92.3 تجهيزات بما أن نسبة    بال  ودعما توفًرا الريفي هي األكثر     -

 نسب المشاريع المنجزة في الوسـط        أن وسيلة نقل في حين   مقر و لها  المشاريع  

 ووسائل  %65 وأجهزة حاسوب    %60الريفي والتي تملك وسائل اتصال تبلغ       

  .%75نقل 

  
  

  :الجغرافيواجهت المشاريع حسب الوسط  وأعقبات تواجه  •
  

   في المشاريع حسب الوسط الجغرافي   تعدد العقبات           
  

  عدد العقبات 
 الوسط الحضري

%  
  الوسط الريفي

%  
 الريفي-الوسط الحضري

%  
  61.5  40.0  43.8  بدون أي عقبة

  30.7  40.0  33.3   عقبات3 و1ما بين 

  7.6  20.0  10.4   عقبات9 و4ما بين 

  -  -  12.5   عقبة15 أو 14

  100  100  100  
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واجهـت   الخاصة بالعقبـات التـي تواجـه أو          يتضح من تحليل المعطيات   

من المشاريع المنجزة في الوسط الريفي لـم         %80المشاريع حسب الوسط أن     

 مـن   %76 عقبات في حين تبلـغ هـذه النـسبة           3تواجه أو واجهت أقل من      

 من المشاريع المنجزة    %90المشاريع المنجزة في الوسط الحضري وأكثر من        

ما المشاريع التي تواجه أو واجهت ما بـين          الريفي أ  –في الوسطين الحضري    

  .فقطالحضري  في الوسط %12.5ي بنسبة ه عقبة ف15 و14

  
  

  

  تواتر العقبات في المشاريع حسب الوسط الجغرافي
  

  

  العقبــات 
 الوسط الحضري

%  
  الوسط الريفي

%  
 الريفي-الوسط الحضري

%  
عدم وضـوح غايـات وأهـداف       

  المشروع

14.6  10.0  -  

  15.4  30.0  29.2  ل          مشاكل تموي

  7.7  20.0  18.8  نقص القدرات الفنية 

  -  10.0  18.6  نقص التجهيزات المادية

  7.5  20.0  18.2  مشكلة التنسيق بين الجهات

  7.3  20.2  14.6  عدم تجاوب المستهدفين

  8.1  20.0  29.2  عدم وجود مؤشرات للتقييم 
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 عقبـة التمويـل   أن مشاريع الجدول الخاص بتواتر العقبات في ال      يتضح من 

  نسبة المشاريع التي عرفت هذه القبـة       تبلغحيث   في مختلف األوساط     األهمهي  

جود مؤشرات  عدم و  وتليها عقبة    ، في الوسطين الحضري والريفي    %30قرابة  

 في المشاريع المنجزة في الوسط الحضري فـي حـين           %29.2للتقييم بنسبة   

 بـين الجهـات     ت الفنيـة والتنـسيق    القدرانقص  المتعلقة ب عقبات  ال نسجل أن 

  . في الوسطين الحضري والريفيالثقلنفس تمثل  وتجاوب المستهدفين
  

  :الجغرافيتقييم المشاريع حسب الوسط  •

تبلغ نسبة المشاريع التي تم تقييمها من المشاريع المنجـزة فـي الوسـطين              

 مـن مـشاريع الوسـط       %70.8  نسبة  بينما تمثل  %100الريفي  -الحضري

الوسط الريفي، وهذا التقييم مـستمر فـي          من مشاريع  %60تمثل   و الحضري

وهو مرحلي بنسبة    من المشاريع التي تم تقييمها في الوسط الحضري          73.5%

  . في الوسط الريفيمن المشاريع 58.3%

  

 وفـي    تقريبا في مختلف األوساط    تعتمد نفس التمشي   أما جهات التقييم فهي     

  . متعدد األطراف%25و/ خارجي %75و/ ذاتي %67  :حدود

  

 في المـشاريع المنجـزة فـي        تقييم األداء أما منهجية التقييم فهي باألساس      

 في المشاريع المنجـزة فـي الوسـط    األهـداف وتقييم   %66.7الريف بنسبة   

  . %52.9الحضري بنسبة 
  

 المؤشراتوبخصوص أدوات التقييم فيتم االعتماد في الوسط الحضري على          

 %64.7 بنسبة   والمالحظات 52.9 المفتوحة بنسبة    توالمقابال %44.1بنسبة  
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 بنـسبة   المالحظـات في حين يتم االعتماد في الوسط الريفي باألسـاس علـى            

  . فقط%16.7 بنسبة  المؤشرات وعلى91.7%
  

 الدعم   إلى هذه المعطيات حاجة المشاريع وخاصة المنجزة في الريف       وتأكّد  

ميـة التـي    لالع التقنياتالتعامل مع   تقاليد  إرساء   و  التقييم تطوير أساليب والفني  

  .تعتمد على مؤشرات النوع االجتماعي

  

 الرفـع مـن قـدرة        تسهم في  أما االستفادة من عملية التقييم فهي باألساس      

 فـي   %53.1نـسبة   بات المستهدفة   ئالفبرامجه باتجاه   ب  ي تصو علىالمشروع  

 ين فـي الوسـط    %45 فـي الوسـط الريفـي و       %50.0الوسط الحضري و  

مراجعـة المـشروع    فيما يتعلـق ب    محدودة   وكانت االستفادة الريفي  -الحضري

 فـي   %20.3 إال بنـسبة      حيث لم تسجل عملية المراجعـة      ومزيد تفعيل آلياته  

  . في الوسط الريفي%15الوسط الحضري و

  
   عناصر التقييم في المشاريع حسب الوسط الجغرافي        

  الوسط الحضري  م ـل التقييـمراح
%  

  الوسط الريفي
%  

  الوسط 

  الريفي -الحضري
%  

  مستمر -
  مرحلي  -
  نهائي -

73.5  
29.4  
14.7  

52.3  
58.4  
33.3  

61.5  
46.2  

-  
  

  جهة التقييم
  

  ذاتي  -
  خارجي  -
  متعدد األطراف  -

67.6  
76.5  
35.3  

66.7  
75.0  
25.0  

69.2  
53.8  

-  
  

  منهجية التقييم
  

  األنشطة -
  األهداف -
  األداء -

42.2  
52.9  
67.6  

25.0  
41.7  
66.7  

46.2  
38.5  
46.2  

  

  أدوات التقييم
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  االستبيان -
  مؤشرات -
  مقابالت مفتوحة -
  المالحظات -

41.2  
44.1  
52.9  
64.7  

66.7  
16.7  
50.0  
91.7  

38.5  
38.2  
37.3  
53.8  

  
  استفادة المشاريع من عملية التقييم

  

   مراجعة المشروع-
ي   - شروع ف درة الم ن ق ع م  الرف

  تصويب تدخالته
دوى  - ن ج ع م ر دودي  الرف  ةوم

  المشروع 

20.3  
53.3  
26.4  

15.0  
50.0  
35.0  

20.0  
45.0  
35.0  
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  : الجغرافيالمجاالت المقترح فيها مشاريع حسب الوسط •

 26:  مجاال إلنجـاز مـشاريع       48  الذين شملهم المسح    المستجوبون اقترح

-الحضريين   في الوسط  5 في الوسط الريفي و    17ضري و منها في الوسط الح   

  .الريفي

  
  المقترحة حسب المجال والوسط الجغرافيتوزيع المشاريع         

  

  ال ــالمج
الوسط   عدد المشاريع

  الحضري

الوسط 

  الريفي

  الوسط

  الريفي- الحضري
  4  8  10  22  تمكين المرأة 

  -  4  5  9  تعزيز حقوق المرأة

  -  -  1  1  حماية المرأة من العنف

  1  -  3  4  مقاومة الفقر

  -  5  7  12  الفئات ذات االحتياجات الخاصة

  5  17  26  48  موعالمج

  

تمكـين   لتوزيع المشاريع المقترحة حسب المجال أن       الجدول البياني  ويبرز

باهتمام كبير من قبل المـستجوبين حيـث          يحظى   في مختلف األوساط   المرأة

 في الوسط الحـضري     10يقترح إنجاز أكبر عدد من المشاريع في هذا المجال          

اريع مقترحة لفائدة الفئات ذات      في الوسط الريفي وتأتي في مرتبة ثانية مش        8و

االحتياجات الخاصة في حين ال يحظى مجال مقاومة العنف إال بمقترح واحـد             

على مزيد التوعية بضرورة االهتمام     العمل  في الوسط الحضري وهو ما يؤكد       

العنف القائم على النوع االجتماعي في مختـف        ببالعنف بصورة عامة وخاصة     

  .األوساط
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لثالث  اآلفاق ااجلــزء 
 املستقبلية 
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 :املشاريع  أداءوحتسني لدعم مقترحات -1
  أداء تحـسين  بمجاالت والخاصة المستجوبين عن الصادرة المقترحات تتعدد

 حيـث  والتمويـل  للمشاريع بالتخطيط االقتراحات الخاصة  فتتقارب المشاريع

) %55.6(مقترحـا أي بنـسبة       42و 45 تحصل كل من هذين المجالين على     

ـ المرأة مشاركة مجاالت في مقترحات امتليه )%51.9(و  والتقييم مقترح   39 ب

  . مقترح26 بـوالتنفيذ مقترح 30بـ
                       

  مقترحات لتحسين المشاريع
  )1 (النسبة العدد المقترحات

 % 55.6 45 التخطيط

  % 51.9 42 التمويل

 % 48.1 39 المرأة مشاركة

  % 37.1 30 التقييم

  % 32.1 26 التنفيذ

  من مجموع المشاريع) 1(    

  

  :بالمرأةالمجاالت المقترح أن يقام فيها مشاريع للنهوض  -2

المـشاريع التـي شـملها المـسح        المشرفين علـى     مستجوب من    48 تقدم

مجاالت النجاز مشاريع للنهوض بالمرأة تـصدرها مجـال         بمقترحات تتعلق ب  

ـ  ثـم مجـال    من مجموع المقترحات     %45.8 مقترح أي بنسبة     22التمكين ب

ـ        %25 مقتـرح أي بنـسبة       12اإلحاطة بالفئات ذات االحتياجات الخاصة بـ

ـ          مقترحات في حـين     9ومجال تعزيز مكانة المرأة في األسرة وفي المجتمع ب

 مستجوب أي اقتراح في     33 مجال مقاومة العنف بمقترح واحد ولم يقدم         يظح

  .%40.7نسبة وهو ما يمثل  مجال النهوض بالمرأة
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متزايـد  يولون اهتماما  المستجوبين نسبة هامة من أن إلىتشير هذه النسب    و

وهو ما قد تعكس رغبة ونزعة لـدى المـستجوبين فـي             تمكين المرأة لمسألة  

 مدخال أساسـيا     أن التمكين يعد   باعتبارإضفاء الشمولية على البرامج المقترحة      

جتماعي بأوضاعها سواء كان عبر     النهوض اال  وبالتالي   رأةمتنمية وضع ال  في  

أو مـن   مكافحة األمية أو رفع القدرات االقتصادية للمـرأة          وأمسالك التكوين   

خالل توعية المرأة وتثقيفها في مجاالت التغذية والصحة أو في ما يتعلق بنشر             

 التنمية  الواقع جوهر ثقافة المساواة وعدم التمييز ضد المرأة وهو ما يعكس في           

 الـذي يـستقطب كـل       االرتكازالتي تمثل المجال المحوري وقطب      االجتماعية  

ويمكن بهـذا   .  فيها ويؤثرفيتفاعل معها   وخاصة في مجال المرأة     برامج التنمية   

التنميـة  بمفهوم  ا   أشد ارتباط  يبقى تمكين المرأة االعتبار التأكيد على أن مفهوم      

  .االجتماعية الشاملة والمستدامة
  

  مجاالت مقترحات إلنجاز مشاريع                                                  

التمكين
45,8%

مقاومة الفقر
8,3%

مقاومة العنف
2,1%

تعزيز مكانة المرأة في 
األسرة وفي المجتمع 

18,8%

اإلحاطة بالفئات ذات 
االحتياجات الخاصة 

25,0%
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   :بسطة على بعض املشاريع اليت مشلتها الدراسة -3

  :المجتمعمشاريع تمكين وتعزيز مكانة المرأة في األسرة وفي  •

 وتعزيز مكانتها في األسرة     تمكين المرأة تتنوع المشاريع المنجزة في مجال      

 وترسيخ قيم المساواة    توالسلوكيا يهدف لتغيير العقليات     وفي المجتمع فمنها من   

والشراكة وتساعد هذه المشاريع على إرساء أرضية اجتماعية مالئمة لتمكـين           

المرأة وتعزيز مكانتها في األسرة وفي المجتمع، وتهدف مشاريع أخـرى يـتم             

ـ              ة إنجازها في هذا المجال للرفع من قدرات المرأة للمساهمة في الحيـاة العام

. وللتحكم في مسارها المهني والتوفيق بين حياتها األسرية ومسؤولياتها المهنية         

كما تسعى بعض المشاريع لدعم قيم الشراكة والتضامن بـين األزواج وتنميـة             

  .المهارات الحياتية للشباب ولدعم االستقرار األسري

  

لتنميـة  ا من أهمية في تعزيز مكانة المرأة في للتمكين االقتصاديونظرا لما   

 تعزيـز   باعتبار ما يوفره للمرأة من إمكانيات مادية ومعنوية تـساعدها علـى           

التأثير في القرارات داخل األسرة وفـي المجتمـع فـإن           مكانتها االجتماعية و  

وتعزيز مـشاركة   خاصة  المشاريع المنجزة في مجال النهوض بالمرأة الريفية        

ونات تهدف إلـى دعـم      المرأة في النشاط االقتصادي تحتوي على أنشطة ومك       

قدرات المرأة في مجال اإلنتاج والتسويق ودعم ثقتها بإمكانياتها باإلضافة إلـى            

تشجيعها على إحداث مجمعات وتكتّالت مهنية ترفع من قدراتها على المساهمة           

وتساهم المؤسسات الحكومية والمنظمات وغير الحكومية     . في تسيير الشأن العام   

  .ناف من المشاريعفي إنجاز مختلف هذه األص
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  :  في هذا المجالالمنجزة المشاريع من أهم

مـشروع ينجـزه    : تكوين المرأة وإعدادها للمشاركة في الحياة العامـة          -

 .الكريديف
 مشروع تنجزه المنظمة التونسية للتربية واألسرة : نشر ثقافة المساواة -
 .والمسنين وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة :الزوجةاإلعداد للحياة  -
وزارة الـشؤون االجتماعيـة     : تنمية المهارات الحياتية لـدى الـشباب         -

 .والتضامن والتونسيين بالخارج
 وزارة شـؤون المـرأة واألسـرة والطفولـة          :حيـاة دعم مهمة مرافق     -

 . والمسنين
  . المنظمة التونسية للتربية واألسرة:العائليالتوفيق  -

 . التونسيين بالخارجديوان: فضاءات المرأة واألسرة المهاجرة  -
  

  : قوق المرأة ومقاومة التمييز ضدهااستنتاجات خاصة بمشاريع تعزيز ح •

يضمن التشريع التونسي العدالة الكاملة والمساواة التامة بين النساء والرجال          

لتقليص الفجوة  يتم  كما يمنع جميع أنواع التمييز المبني على النوع االجتماعي و         

 إنجاز العديد من    في هذا المجال والممارسات اليومية    بين ما يتضمنه التشريع     

المشاريع تشمل خاصة مجاالت التثقيف واالتصال واإلعالم تعمل علـى نـشر            

ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص كما تحرص العديد من الجهات المنفذة لمـشاريع            

تنموية في المجال الحضري والريفي على تخصيص أنشطة ومكونات خاصـة           

ل على نشر ثقافة المساواة وتكافؤ والرفـع مـن قـدرات المـرأة              بالمرأة تعم 

للمشاركة اإلنتاج وفي أخذ القرار كما تنجز بعض الجهات مشاريع لفائدة فتيات            

ونساء ذات احتياجات خاصة تعرضت لمشاكل اجتماعية جعلتها عرضة للتمييز          

فـي  واإلقصاء والتهميش وتسعى من خالل هذه المشاريع إلى إعادة إدمـاجهن            
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األسرة وفي المجتمع كالمشاريع التي تستهدف األم العزباء والمـرأة الـسجينة            

  .المسرحة
   

  : ومن أهم المشاريع البارزة في هذا المجال

 مشروع تنجزه منظمة التربية واألسرة:نشر ثقافة المساواة بين الجنسين -
 مـشروع   مشروع قطب اإلشعاع بعين البيـة     :  النهوض بالمرأة الريفية   -

 .والمسنينوالطفولة وزارة المرأة واألسرة تنجزه 
مشروع تنجـزه وزارة الـشؤون       :تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب     -

 .االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
مشروع تنجزه وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن      :تمكين األم العزباء   -

 .والتونسيين بالخارج
 

   :أشكال العنفمشاريع حماية المرأة من جميع  •

 حماية المرأة من جميع أشكال العنف فـي إطـار           يندرج العمل الهادف إلى   

إستراتيجية وطنية متكاملة العناصر تقوم على الوقاية من العنـف واإلحاطـة            

بالمرأة التي تتعرض إلى العنف في مختلف مراحل الحياة انطالقا من الطفولـة             

كومية وغير حكومية ففي مجـال      تساهم في إنجاز هذه اإلستراتيجية  أطراف ح       

الوقاية يتم العمل على نشر ثقافة المساواة وآال عنف بين األزواج كما يتم تنمية              

المهارات الحياتية لدى الشباب في مجال التعامل السلمي وتجنب العنـف فـي             

  .الممارسات اليومية
  

ـ             ة أما في مجال الرعاية واإلحاطة بالمرأة المعنفة فتقـوم الهياكـل الحكومي

وغير الحكومية بإنجاز مشاريع متكاملة تضع على ذمة المرأة التي تتعرض إلى         

  .العنف خدمات إنصات وتوجيه ورعاية نفسانية واجتماعية وأيضا خدمات إيواء

  :وتتمثل أهم المشاريع المنجزة في مجال الوقاية و الرعاية فيما يلي 
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ـ       :الطفولةحماية   - رأة واألسـرة    مندوب حماية الطفولة بوزارة شؤون الم

  والطفولة والمسنين، 

 وزارة شؤون المـرأة واألسـرة والطفولـة         :العنفالخط األخضر ضد     -

 والمسنين، 
مركز اإلحاطـة لالتحـاد     :اإلحاطة والتوجيه للمرأة التي تعيش صعوبات      -

 الوطني للمرأة التونسية،
الـديوان  : تنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف ضـد المـرأة             -

 . لألسرة والعمران البشريالوطني
 

   :رـاريع مقاومة الفقـمش •

مـاعي  تتميز السياسة التنموية في تونس بتكامل البعدين االقتـصادي واالجت         

 التي تقوم بها الدولة مـن أجـل توزيـع    ودجهويتجسد ذلك خاصة من خالل ال 

عادل لثمار التنمية والعمل على القضاء على ظاهرة الفقر، وفي هـذا اإلطـار              

دد المشاريع المنجزة من قبل الهياكل الحكومية وغيـر الحكوميـة وتتنـوع             تتع

 المالية والعينية للفئات الفقيرة غيـر القـادرة         اتوتتكامل، فمنها ما يوفر اإلعان    

على العمل ومنها ما يعمل على إدماج الفئات الفقيرة القادرة على العمـل فـي               

  .زق قارةالدورة االقتصادية ومساعدتها على إحداث موارد ر
  

 فيه  ـالذي تم إحداث  ي  ـامن الوطن ـار يتميز صندوق التض   ـوفي هذا اإلط  

بدوره الهام في تحسين ظروف عيش الفئات الفقيرة حيث          1992 ديسمبر سنة    8

ألف عائلة فقيرة بتوفير الماء الصالح للـشراب والتنـوير           267شملت تدخالته   

رامج مساعدات مادية ومالية    ر العديد من الب   ـتوفكما  الكهربائي وتحسين السكن    

رأة منها بنـسبة    ـو قار تستفيد الم   ـومتنوعة فمنها ما هو ظرفي ومنها ما وه       

  .%56تفوق 
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الذي " بنك الخير "وبادر أخيرا االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي بإحداث        

  .يقوم بجمع األدوية غير المستعملة وتوزيعها على الفئات الفقيرة

آلية هامة لحماية المرأة المطلقة     وجراية الطالق   نفقة  الضمان  ويمثل صندوق   

 بصرف مبـالغ النفقـة وجرايـة        حيث يتكفّل  وأبنائها من الخصاصة والحاجة   

 قضائية لم يتسنى تسديدها لفائـدة المطلقـات         ا أحكام بشأنهاالطالق التي صدر    

 إلـى   1993  سنة  من قبل المحكوم عليه وقد تم منذ إحداث الصندوق         وأبنائهن

منحة نفقة وتمتعـت    من   طفل   8075 طفلة و  8494 تمكين   2009 أوت   موفى

  . بجراية طالق مطلقة4553

  

أما في مجال اإلدماج االقتصادي للفئات الفقيرة فتتعدد المشاريع المنجزة في           

هذا المجال كمشاريع القروض الصغرى ومكونة المرأة الريفيـة فـي بـرامج             

ج االقتصادي الموجهة لألم العزبـاء      ومشاريع التنمية الفالحية ومشاريع اإلدما    

  .والسجينة المسرحة
  

  :المرأةفقر التي تتعرض لها ومن أهم المشاريع المنجزة في مجال مقاومة ال

  صندوق التضامن الوطني، -

  االتحاد التونسي للتضامن،:الخيربنك  -
وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولـة      : آلية دعم المشاريع الصغرى      -

 والمسنين، 
مركـز  :ع دعم القدرات االقتصادية للمرأة في واليـة القـصرين         مشرو -

 الدراسات والبحوث والتوثيق واإلعالم حول المرأة، 
  االجتماعي،للضمانالصندوق الوطني : صندوق النفقة  -
 .مشاريع المرأة الريفية -
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  :الخاصةتهدف الفئات ذات االحتياجات مشاريع تس •

االجتماعية والنفسانية  والبدنية  ة  نظرا لخصوصية وضعها وخاصة من الناحي     

تحظى الفئات ذات االحتياجات الخاصة بعنايـة فائقـة مـن جميـع الهياكـل               

والمؤسسات الفاعلة في المجال االجتماعي سواء كانت حكومية أو غير حكومية           

ويتصدر المعوقون اهتمامات وأولويات هذه األطراف نظرا الحتياجـات هـذه           

 جهود  تضافرل خصوصي وعمل إدماجي يستوجب      الفئة من رعاية مكثفة وتأهي    

جميع األطراف من أسر ومؤسسات تربوية وتكوينية ومكونات المجتمع المدني          

" ةـبـسم " وتتألق في هذا المجـال جمعيـة         اوذلك لضمان نجاحها ونجا عته    

ي ـى بن عل  ـة ليل ـدة الفاضل ـالسيا  ـللنهوض بتشغيل المعوقين التي تترأسه    

 بما تنجزه من مشاريع لمساعدة المعوقين أطفاال        وريةهمحرم سيادة رئيس الج   

م وإدمـاجهم   ـم وتكوينه ـل على تأهيله  ـا وذكورا تعم  ـا وكهوال إناث  ـوشبان

  .في المؤسسات التربوية والتكوينية وفي الحياة المهنية

  

وتحظى الفتاة والشابة والمرأة التي تعيش ظروفا اجتماعية صـعبة بـسبب            

االنحراف برعاية مكثفة بفضل المشاريع المتكاملة التـي        فقدان السند العائلي أو     

تنجزها مختلف األطراف المتدخلة في مجال الدفاع االجتمـاعي وبـرز فـي             

" الـسيدا "السنوات األخيرة مشاريع تستهدف فئات كان مسكوت عنها كمرضى          

واألمهات العازبات والسجينات المسرحات، وتتنوع هذه المشاريع، فمنها التـي          

  .صبغتها الرعائية ومنها ذات الصبغة الوقائية أو اإلدماجيةتتميز ب
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ومن المشاريع التي تعتبر نموذجية التي تستهدف الفئات ذات االحتياجـات           

  :نذكرالخصوصية 

  للنهوض بتشغيل المعاقين،" بسمة"جمعية :النهوض بتشغيل المعاقين -

جتماعية وزارة الشؤون اال  :توظيف التكنولوجيا الحديثة لألطفال المعوقين     -

  التضامن والتونسيين بالخارج،

  اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية،:رعاية الطفولة في األحياء الشعبية -

وزارة الـشؤون االجتماعيـة      :اإلحاطة باألمهات العازبات وبأبنـائهن     -

  التضامن والتونسيين بالخارج،

 :الرعاية النفسية والتأهيل واإلدماج االجتماعي للسجينة المفـرج عنهـا          -

 .  وزارة العدل وحقوق اإلنسان
  

  :اتاالستنتـاجات واملقتــرحــ -4
  

  :اجـاتتستناال •

لقد تجلى بشكل واضح أن العمل االجتمـاعي فـي المـشروعات التـي       -

تستهدف المرأة يبقى ذا خصوصيات ومتطلبات معينة نظرا لخـصوصية          

وضع المرأة في المجتمع ونوعية حاجياتها وال سيما في ظل التغيـرات            

 .والتحوالت التي تشهدها المجتمعات العربية
 

تبقى الدولة الممول الرئيسي للمشاريع االجتماعية الموجهة للمرأة رغـم           -

تطور مساهمة المنظمات والجمعيات غير الحكومية وبداية اهتمام القطاع         

 الخاص بهذه المشاريع،
 

 بنـسبة " اإلحـاطي " و يع االجتماعية ذات التوجه الرعـائي     هيمنة المشار  -

ـ  %90تقارب    المتبقية من المـشاريع بتمكـين المـرأة         %10وتهتم ال
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وتعزيز مكانتها في األسرة وفي المجتمع ومقاومة العنـف القـائم علـى           

 النوع االجتماعي،
 

تحقيق أهدافها  إلى   المشاريع االجتماعية الموجهة للمرأة      توفقت العديد من   -

 للنـساء ذوات    االجتماعي وخاصة بالنـسبة     المرأة تحسن وضع وبالتالي  

 ، المحدودةالقدرات واإلمكانيات
 
 عدم إقـصاء أي شـريحة نـسائية مـن           في المشاريع االجتماعية    توفق -

 االجتماعية الثقافية   وذلك على الرغم من تنوع وتعدد الظواهر      اهتماماتها  

كاالهتمام بالنساء العازبات وبأبنائهن وبـالعنف المبنـي علـى النـوع            

 االجتماعي،

  

الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فـي مجـال        دور  وظ ل التنامي الملح  -

أصبحت تقوم بدور هام فـي      التي  التنمية االجتماعية والدفاع االجتماعي،     

معاضدة مجهودات الدولة بإنجاز عدد ما انفك يرتفـع مـن المـشاريع             

 وخاصة منها الموجهة للمرأة، االجتماعية
 

ـ        - ي مجـال المتابعـة     ضعف قدرات القائمين على المشاريع االجتماعية ف

 انعكاس المشاريع على وضع المـرأة     مدى وقع و  والتقييم المالي وخاصة    

  في ما يتعلق بتمكينها وتعزيز مكانتها في األسرة وفي المجتمع،وال سيما

  

مقاربة النوع االجتمـاعي فـي      أغلب المشاريع االجتماعية    عدم اعتماد    -

ك فهي تبقـى محايـدة      مراحل التخطيط والبرمجة واإلنجاز والتقييم وبذل     

 وتساهم بصورة عفوية في تعميق الفجوة االجتماعية،
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تسعى جل المشاريع لالستجابة لحاجيات الفئات المـستهدفة وألولويـات           -

فالمشاريع المنجزة في الوسـط     : وخصوصيات الوسط الذي يعيشون فيه    

ذات الحضري تركز أنشطتها في مجال الرعايـة واإلحاطـة بالفئـات            

لخاصة في األحياء السكنية المتاخمة للمدن في حين تعطـي          االحتياجات ا 

 وقـدرات  المشاريع المنجزة في الوسط الريفي األولوية لرفع مهـارات          

 .وتعزيز مكانتها في األسرة وفي المجتمعالمرأة الريفية 

 

المرأة في الوسطين الحضري والريفي هي في حاجة لمزيد من البـرامج             -

فع من قدراتها ومهاراتها للمشاركة الفعالـة       التي تعمل على لتمكينها والر    

في التنمية االجتماعية الشاملة والمساهمة بكل اقتدار فـي أخـذ القـرار             

 . وتسيير الشأن العام والخاص
  

  :المقتـرحـات •

تكوين المشرفين على المشاريع االجتماعية فـي مجـاالت منـاهج           دعم   -

ومبادئ المساواة وتكافؤ   التنمية البشرية وحقوق اإلنسان للمرأة وتمكينها       

 الفرص والمناصرة لحقوق المرأة،
 
تكوين القائمين على المشاريع االجتماعية الموجهة للمـرأة مـن          تعزيز   -

القطاع الحكومي وغير الحكومي في مجال التخطيط حـسب األهـداف           

  ،والنوع االجتماعي
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يع إنتاج دليل عملي إلدماج مقاربة النوع االجتماعي في البرامج والمشار          -

االجتماعية ووضعه على ذمة الهياكل الحكومية وغير الحكومية العاملـة          

  في مجال التنمية االجتماعية،

يم الدعم الفني والتقني للجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في          دتق -

مجال التنمية االجتماعية وخاصة تلك التي تعتمد مقاربة النوع االجتماعي          

ق بمناهج وطرق تعبئة المـوارد والتـصرف        في أنشطتها في كل ما يتعل     

  فيها،

توفير التطبيقات اإلعالمية التي تـساعد الجمعيـات والمنظمـات غيـر             -

الحكومية العاملة في مجال التنمية االجتماعية الموجهة للمرأة لمساعدتها         

 ، في المواردمشاريع وحسن التصرفالعلى متابعة إنجاز 
 

جتماعيـة الموجهـة للمـرأة      إحداث بنك معلومات خاص بالمشاريع اال      -

منظمة المرأة العربية وتنظيم لقـاءات      األعضاء ب المنجزة من قبل البلدان     

 ، لتبادل المعلوماتمشاريعال  المشرفين على هذهلفائدة

  

المشاريع االجتماعية  مجال   في    والخبرات تنظيم ملتقيات لتبادل التجارب    -

األسرة وفي المجتمع   التي تهتم خاصة بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في         

العديـد مـن    أن  ومقاومة العنف المبني على النوع االجتماعي باعتبـار         

 .المتلقيات الخاصة بالمشاريع االجتماعية األخرى تم تنظيمها بعد
 

للجمعيات العاملة فـي    مزيد توفير الدعم البشري والمالي والفني والتقني         -

ة االجتماعية لتشجيعها   مجال التنمية بصفة عامة والعاملة خاصة في التنمي       

على إنجاز مشاريع في الوسط الريفي لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في           
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األسرة وفي المجتمع واعتماد مقاربة النوع االجتماعي والتخطيط حـسب   

  .األهداف
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 أمثلة من :الرابعاجلــزء 

 ملشاريع املتميزةا
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ئـدة املـرأة    قطب اإلشعاع النمـوذجي لفا     :1المـشروع عدد   
  ةـن البّيـة بعيـالريفي

  :والمسنين وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة :المنجزالهيكل 
 1998تهدف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية التي تم إقرارها سـنة            

  :إلى

 النهوض بالموارد البشرية النسائية في الريف، -

 تحسين ظروف عيش المرأة الريفية، -

 رأة الريفية في دخل األسرة،تطوير مساهمة الم -

 تعزيز دور المرأة في القطاع الفالحي، -

تحسين مستوى إدماج وتـأطير المـرأة الريفيـة وانتفاعهـا بالخـدمات              -

 االجتماعية،

  .تفعيل مشاركة المرأة الريفية في ديناميكية التنمية الجماعية -
  

مج وأقرت الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية عديـد اآلليـات والبـرا           

، ويـأتي   أقطاب إشـعاع  لتحقيق األهداف المرجوة ومن أبرز هذه اآلليات بعث         

قطب اإلشعاع النموذجي لفائدة المرأة الريفية بعين البية من معتمدية فرنانة في            

الشمال الغربي للبالد التونسية ضمن هذه اآلليات كأول تجربـة مـن نوعهـا              

لريفية بهذه الربوع من جهـة       لتقدم الخدمات للمرأة ا    2004انطلقت في أكتوبر    

وتوفر تجربة يستأنس بها عند بعث أقطاب إشعـاع بجهات أخـرى وتـساهم            

  .في تطوير منظومة التنمية لفائدة المرأة الريفية بصفة عامة
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  : أهداف قطب اإلشعاع -1

 بمختلف الـشرائح االجتماعيـة فـي الريـف       النهوض :العـامالهـدف   -

 .حليةوإدماجها في التنمية الم
  

  :  األهـداف الخصوصيـة -

توفير فضاءات لتنشيط السكان المحليين في المناطق الريفية واإلحاطـة           •

  بهم وتشريكهم في التنمية المحلية بتوظيف قدراتهم في شتى المجاالت،

 .تقريب الخدمات من متساكني المناطق الريفية •

برامج تيسير عملية التنسيق على المستوى المحلي في مـا يتعلـق بـال             •

 .الرامية للنهوض بالريف وبمتساكنيه

 .تنشيط ودعم العمل الجمعياتي على المستوى المحلي •

  

  :المستهدفة الفئات -2

  المرأة الريفية، -

  الطفلة والطفل الشاب والشابة، -

 .المسنة والسن -

  

  : االختصاصات التمشّـي المعتمد في تنشيط الفضاءات متعددة -3

عين االعتبار تـرابط الجوانـب االجتماعيـة        اعتماد مقاربة شمولية تأخذ ب    

واالقتصادية والثقافية لمختلف الشرائح والفئات االجتماعية بالمناطق المحيطـة         

مع اعتماد منهجية تشاركية    ) الفضاءات متعددة االختصاصات  (بأقطاب اإلشعاع   

  .تراعي خصوصيات وأولويات وتطلعات الفئات المستهدفة
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  :التدخـل محـاور -4

 : مجال النهوض بالمرأة الريفيـة فـي •

  محو األمية، -

 التثقيف االجتماعي وتنشئة األطفال، -

  االقتصادي،اإلدماج -

 .المساهمة والمشاركة في الحياة الجماعية -
 

 :فـي مجال تربية الطفولة  •

 حضانة األطفال في سن ما قبل الدراسة، -

 .تنشيط تربوي اجتماعي لألطفال -
 

 :فـي مجال التنشيط الشبابي  •

  ترفيهي،-نشيط ثقافي ت -

  

 :فـي مجال اإلحاطة بالمسنين وتوظيف كفاءاتهم  •

  تقديم خدمات اجتماعية وصحية، –

 تقديم أنشطة تثقيفية وترفيهية، –

 .تشريك أصحاب المهارات والكفاءات في تنشيط الفضاء –
 

  :التعــاون أطــراف -5

ة يتولى  في إطار برنامج تنشيط متكامل وبناءا على حاجيات الفئات المستهدف         

قطب اإلشعاع متعدد االختصاصات التنـسيق مـع مختلـف          منشطة   وأمنشط  
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الهياكل الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة، في إطار عقود بـرامج لتنفيـذ             

أنشطة تثقيفية وتربوية وتوعية وترفيهية بالفضاء متعدد االختصاصات لفائـدة          

  .الفئات المستهدفة في المجاالت المذكورة آنفا

  :ةألنشطــا -6

يبق تحديد األنشطة الخاصة بكل فضاء تبعا لمقاربة تشاركية تأخـذ بعـين             

االعتبار خصوصيات وأولويات وتطلعات الفئات المستهدفة في كل منطقة مـن           

  .مناطق التدخل

  

  :ائجالنتاإلنجـازات وتقييم  -7

لتحقيق أهداف هذا المشروع النموذجي بادرت وزارة شؤون المرأة واألسرة          

مع الجمعيـة التنمويـة     " عقد برنامج "فولة والمسنين بإبرام اتفاقية تعاون      والط

ـ  ـة تتعه ـة هامة في التنمية الريفي    ـالتي لها تجرب   للتشغيل والمسكن   هد بموجب

 إحداث جمعيـة    ها سنوات يتم خالل   5إنجاز هذا المشروع على امتداد      بالجمعية  

فتاة وتتولى ابتداء من سـنة      عين البية تشارك فيها المرأة وال     منطقة  تنموية في   

  . تنشيط القطب2010

  

  :التاليةوتم خالل الفترة السابقة منذ إحداث القطب تحقيق اإلنجازات 

 نائبة تم انتخـابهن مـن       27إحداث لجنة نسائية محلية للتنمية تتكون من         -

 سنة على   65 و 18 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين       500طرف أكثر من    

 .حسيسي تنشيطي اجتماع إعالمي ت28إثر 

 تكوين أعضاء الجمعية في مجال التسيير والتصرف والتنشيط، -

فتح فضاء القطب لبرامج التكوين القطاعية لتنظيم دورات تكوين لفائـدة            -

 .المرأة والفتاة المقيمة في جوار القطب
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استقطبت تجربة قطب االشعاع اهتمام العديد من وفود الدول التي اطلعت            -

  .ال النهوض بالمرأة الريفيةعلى تجربة تونس في مج

   امرأة وفتاة أصبحن قادرات على القراءة والكتابة،90 -

 أصبحت الفتيات والنساء قادرات على القيام بالعيادة الذاتية، -

 امرأة وفتاة اكتسبن معرفة في ما يتعلق باألمراض المنقولـة جنـسيا    90 -

ب والتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم والحمل الغير مرغـو         

 فيه،

 حصة في مجـال الحـوار داخـل األسـرة           19 امرأة وفتاة تابعن     200 -

 وحصص توعوية حول حقوق المرأة وحقوق الطفل،

  فتاة عبرن عن مشاكلهن وناقشنها في نطاق نشاط المجموعات،35 -

  رحالت استطالعية وترفيهية،9 امرأة وفتاة شاركن في 250 -

 ة، فتا70 حصة تكوينية لفائدة أكثر من 40تنظيم  -
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للمـرأة  هـة والتوجي ـاطـز اإلح ـمرك: 2المشروع عـدد   
  التـي تعيـش صعوبـات

  :اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية : الهيكل المنجز
 14في التابع لالتحاد الوطني للمرأة التونسية     أحدث مركز اإلحاطة والتوجيه     

ابة الجهوية  ز هذا المركز بمركز ثان يقوم بنفس المهام بالني        زـُعو،  2003أوت  

 وتتمثل مهام المركزين في إيواء النـساء        2005سوسة في أوت    بمدينة  لالتحاد  

الالتي تعانين من مشاكل عائلية وتوفير اإلقامة الوقتية لهن فضال عن ضـمان             

ار تـسوية وضـعيتهن     ظحقهن في الرعاية الطبية واالجتماعية والنفسية في انت       

  .اديااألسرية وإعادة إدماجهن اجتماعيا واقتص

ويعتمد المركز لتقديم خدماته لهذه الفئة من النساء باإلضافة اإليواء، علـى            

  .ةالقانونياالستشارات خليتي اإلنصات واإلرشاد االجتماعي و
 

  :االجتماعي خلية اإلنصات واإلرشاد -1

  :تتمثل خدماتها في 

  .قبول النساء المعرضات للتهديد البدني والنفسي صحبة أبنائهن •

 . سنة18يات المهددات الالتي تتجاوز أعمارهم قبول الفت •

توفير اإلقامة الوقتية بالمركز مع تأمين مـستلزمات الرعايـة النفـسية             •

 .والطبية لهن السعي لضمان الصلح بين المهددات وذويهم

 . قيام هياكل المركز بالمتابعة المستمر •

 تسهيل إعادة إدماجهن في الحياة االجتماعية واالقتـصادية فـي أقـرب            •

 .اآلجال بالتنسيق مع الهياكل المعنية

 .تمكينهن من دخل قارتوجيههن نحو بعث مشاريع وموارد رزق  •
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تنظيم لقاءات وندوات وأيام مفتوحة حول العديد من المسائل التـي تهـم              •

 .المرأة

 :فيوتتمثل مشاكل المقبلين على هذا المركز باألساس 

 .مشاكل اجتماعية •

 .خالفات زوجية •

 مشاكل قانونية، •

 . إلى العنفضالتعر •
 

  : خلية االستشارات القانونية -2

الستشارات ا خلية   تنشطن في  من النساء الحقوقيات والالتي      مجموعةتتولى  

تابعة لرابطة النساء صاحبات المهن القانونية تقديم استشارات قانونية         الالقانونية  

  .أسبوعيا وبصفة مجانيةاستشارة  20بمعدل 

  

  الجمهوريـة  والياتل  معلى كا تعميم هذه التجربة     وقع   2006منذ ديسمبر   و

 خلية لالستشارات القانونية تعمل على نفس منـوال عمـل           28ليصبح لالتحاد   

  .الخلية الموضوعة على المستوى الوطني

  :إلىوتهدف هذه االستشارات 

  تقديم اإلرشاد القانوني لكل المواطنين وبصفة أخص من النساء، •

د المساعدة ألولئـك     ة قصد اإلعانة ومد ي    التدخل لدى السلطات المختص    •

 المواطنين،

  

ولئن تنوعت مواضيع هذه االستشارات فإنها تمحورت باألساس حول النفقة          

 وقد تمكنـت    وحق المرأة في الميراث   والطالق وإهمال العيال والعنف الزوجي      

 . الجينيهذه الخلية من معالجة حاالت في إثبات النسب عن طريق التحليل
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 ضـد العنـف     األخـضر اخلط  :  3 ـروع عــدد  المـش
)80100707(  

  وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين: الهيكل المنجز
  

  :خصائصه -1

  .مجانية االتصال من الهاتف القار أو الجوال -
 الذي يوافق اليوم الدولي للقضاء 2008 نوفمبر 25 يومانطالق العمل  -

 ).صباحا إلى السابعة مساءمن السابعة (على العنف ضد المرأة 
 وبذلك 2009 جانفي 29منذ انطالق الخدمة خالل الحصص الليلية  -

أصبح نظام العمل كامل اليوم وطيلة أيام األسبوع بما في ذلك أيام 

 .اآلحاد واألعياد والعطل الرسمية
  

  :المستهدفةالفئة  -2

لجنس أو ا بدون اعتبار السن أو في جميع أنحاء البالدكل ضحايا العنف  -

  .االقتصادي المستوى االجتماعي أو أو الدين
 

  :هـامـمه -3

 اإلنصات واإلصغاء لضحايا العنف، -
تأمين االستشارات النفسانية والتعهد ببعض الحاالت التي تعاني من  -

 صعوبات عالئقية تؤثر سلبا على المحيط األسري،
 تأمين استشارات قانونية واجتماعية، -
 ...قضايا النفقة، منحة السكن، الحضانة: نيالتوجيه واإلرشاد القانو -
يا العنف وإيجاد التوجيه إلى الجهات المختصة القادرة على التعهد بضحا -

 :من ذلك نذكر على سبيل المثالالحلول لمشاكلهم 
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مراكز التنظيم العائلي، : الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري •

 ...فضاءات الشباب
 كافة الفروع بكامل تراب الجمهورية،: ونسيةاإلتحاد الوطني للمرأة الت •
التعهد باألزواج الذين يعانون من : لتربية واألسرة التونسية لمنظمةال •

 ...صعوبة في التواصل والحوار داخل األسرة
  الجمعيات العاملة في ميدان األسرة والطفولة •
  

  :لـالعمفريق  -5

ضد العنف يشرف على تأمين االستشارات الواردة على الخط األخضر 

 :فريق متعدد االختصاصات يتركب من
 .علم النفس السريري: انية، اختصاصأخصائية نفس •
 . النوع االجتماعي العنف المبني على:اختصاصأخصائية اجتماعية،  •
 .مرشدة اجتماعية •
 .ة في القانونتاذأس •

 مع ب فيما بينهنهذا وتجدر اإلشارة إلى أن حصص العمل توزع بالتناو

ختصاصات خالل حصص اليوم الواحد وعلى مدى األسبوع  تعدد االضمان

  .استجابة لتنوع االستفسارات والتساؤالت
  

  :التكوين المستمر -5

إضافة إلى التكوين األكاديمي للقائمات على عملية اإلنصات بالخط  -

األخضر تم وضع برنامج تكويني بالتنسيق مع الديوان الوطني لألسرة 

 ومة العنف القائم على النوع االجتماعي،والعمران البشري في مجال مقا
)  حصص3 (2009وقد انطلقت الحصص التدريبية خالل شهر فيفري  -

 ويتم حاليا مواكبة 2009تلتها دوريتين خالل شهري جوان وجويلية 
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 2009 أكتوبر 02الجزء الثاني من البرنامج التكويني الذي سيمتد من 

 .2009 ديسمبر 04إلى 
 

  :األخضركالمات الواردة على الخط معطيات خاصة بالم -6
  

 25لفترة الممتدة من ، خالل ا80100707وردت على الخط األخضر 

 4028 ذكور، 2968( مكالمة 7026، 2009 أكتوبر 31 إلى 2008نوفمبر 

  : منها ...)صحافة، جمعيات:  جهات أخرى30إناث و

 . إناث889 ذكور، 182:  حالة عنف1071 -
استشارات قانونية، نفسانية، ( أخرى  مكالمة متعلقة بمسائل1078 -

 910 ذكور، 177...): اجتماعية، صعوبات عالئقية، حاالت انفعالية

 .إناث
 1071 ذكور، 3703:  مكالمات لالستفسار حول خدمات الخط4804 -

 ).جمعيات، منظمات( جهات أخرى 16 صحافة، 14إناث، 
 . إناث84 ذكور، 53:  مكالمات للشكر137 -

 

  :العنف الواردة على الخط حسب أشكاله كما يليوتقسم حاالت     
  إناث  ذكور  شكل العنف

اللكم، : ترك آثار بادية للعيان وتستخدم فيه وسائل مختلفة(عنف جسدي 

  ...)الركل

33  581  

  112  51  ...)السب، الشتم، إطالق األلقاب الشائنة: (عنف لفظي

  90  10  )لجسدأي فعل أو قول يخص الكرامة ويخدش خصوصية ا(عنف جنسي 

  44  13  ...)المنع من العمل، الحرمان من اإلرث، عدم اإلنفاق(عنف اقتصادي 

عدم القدرة على التحكم بالذات والتأثير سلبا على (عنف ضد الذات والمحيط 

  ...)المحيطين بالشخص

28  08  

  31  41  ...)التهميش، الهجر، اإلهمال(عنف نفسي وعاطفي 

و محاولة استغالل طفل في أعمال مشينة استغالل أ(عنف ضد األطفال 

  العنف المادي أو المعنوي...) + كالتسول، السرقة

06  23  
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  : الفئات العمرية* 

 سنة بما في ذلك التالميذ والطلبة والمسنين المتعرضين 75 إلى 15من 

 .للعنف أو الذين يبدون حاجة للتساؤالت القانونية، االجتماعية أو النفسية

  

  كامل واليات الجمهورية :الجهات* 

ويحرص المشرفون على الخط األخضر على تحسين وسائل وتقنيات العمل 

المكالمات الواردة على الخط ب حاجيات القائمينوتحديثها بما يتالءم مع 

على الحصول من خاللها  يتم الحرصخصوصا فيما يتعلق بحاالت العنف التي 

 يتعلق بالمتعرض للعنف أو القائم على أكثر ما يمكن من المعلومات سواء فيما

 اإلستراتيجية يتم إنجازها في إطاربه لما من شأنه أن يفيد الدراسات التي قد 

 .لقضاء على العنف داخل األسرة والمجتمعلالوطنية المعتمدة 
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اإلدمـاج االقتصـادي واالجتماعي     :4دد  ـروع ع شالمـ
  ألشخـاص املعاقيـن

  وض بتشغيـل المعـوقين  للنه"بسمـة "ة الجمعي:المنجزالهيكل 
ت صبغة خيرية وإسعافية واجتماعية، مجال عملها الـوطن         جمعية ذا وهي  

ي، ـن عل ـى ب ـدة ليل ـالسي بمبادرة من    2000 مارس   7في  ككل تم إحداثها    

 للمـساهمة فـي اإلدمـاج االقتـصادي         ، تهدف حرم سيادة رئيس الجمهورية   

  . في العملمإلى ضمان استمرار يتهواالجتماعي لألشخاص المعوقين والسعي 
  

  : أنشطة الجمعية -1

المساعدة على التشغيل المباشر لألشخاص المعوقين في القطاعين العام          •

  ،والخاص

اص المعوقين ومساعدتهم على إحـداث      تنمية روح المبادرة لدى األشخ     •

  ،مشاريع

 ،تعزيز قدراتهم المهنية •

 بـين األشـخاص     ؤ الفرص تكافالمساهمة في تغيير العقليات في اتجاه        •

 .المعوقين وغير بالمعوقين
 
  : أهم انجازات الجمعية -2

  إحداث مركز للتكوين في اإلعالمية لفائدة ضعاف وفاقدي البصر •

إرساء رواق تجاري للتسويق اإللكتروني لمنتوجات الحرفيات الشابات         •

 .www.tasswik.tn:والحرفيين الشبان

 شخاص المعوقين تركيز خلية خدمات عن بعد لفائدة األ •
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 على األقل مـن     %75 معوقين بنسبة    إنشاء مركز نداء يشغل أشخاص     •

 .العاملين فيه

  ":بسمـة«الجمعية هي بصدد إنهاء أشغال إحداث نادي  •

  

   "بسمـة"ادي ـات نـمكون

 يتكون من الفـضاءات     2م11.000اة تناهز   ـيمتد النادي على مساحة مغط    

  :التالية 

 مقر الجمعية، –

  مكتبة، –

   ،ت التأهيل الوظيفيفضاءا –

 صـناعة الفخـار التقليـدي     وفسيفساء  في اختصاصات ال  ورشات التكوين    –

 التقليـدي والعـصري      والتطريـز  فنون اللهب والنجارة   و الحدادة الفنية و

 ."الشبكة"و

 .ورشات محمية –

   :رياضيةفضاءات  –

  .2م 420قاعة رياضية على مساحة  •

الترفيهيـة فـضاء     األنشطة يوفر إلى جانب     2م 400مسبح على مساحة     •

  . العضوي والوظيفيالتأهيللمواصلة وتعزيز 

  يسمح بممارسة رياضات مختلفة الهواء الطلقملعب رياضي في  •

  .مسلك صحي •

  . المرتبطة بركوب الخيلمسلك للمعالجة بواسطة الرياضة •

 .قاعدة متعددة االختصاصات •
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 راجـــعــــاملـ

  
 

  – 5+ بيجـين    : وخطة عمـل بيجـين      تقارير تونس الخاصة بتقييم إنجاز منهاج        -

 .15+ بيجين 10+بيجين 

تقريري اللجنة القطاعية المرأة واألسرة إلعداد المخطط العاشر والمخطط الحـادي            -

 .عشر للتنمية

 . الجزء الخامس السياسات االجتماعية2006-2002المخطط العاشر للتنمية  -

 .ياسات االجتماعية الجزء الخامس الس2011-2007المخطط الحادي عشر للتنمية  -

 ".المرأة والتنمية" باب 2009-2007التقييم نصف مرحلي للمخطط الحادي عشر  -

 . العنيفة داخل األسرة وفي المجتمعتالسلوكيا الوطنية للوقاية من اإلستراتيجية -

 .وقت النساء والرجالالبحث الميداني حول توزيع  -

 .الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية -

 . مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة:تونسفية في المرأة الري -

 . صندوق التضامن الوطني على المرأة واألسرة مشاريعتقييم وقع -

تقرير اللجنة القطاعية للشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الخـاص           -

 .2011-2007بالمخطط الحادي عشر 

وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن    : الجتماعي  النهوض ا برامج  دراسة تقييمية ل   -

 .والتونسيين بالخارج

وزارة زة  دراسة حول خصوصيات األسر المنتفعة ببرنامج إعانـة العائلـة المعـو            -

 .الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

  


